
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ভিা ও ভিরাপত্তা 
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লাইখখর ভিিাব “আি-িাবভরয়া”( انرثشئح  ) থেখি ংিভি 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ভিা ও আমাি 

 

 

 “াসওাঢুঢ ঢাভযীত” এভ লমঔও লমলঙদ - সপা লম লওাদ ভালে 

প্রললযচ্ছুও ফুসমলফভ চদয ঈক্ত ভালেভ ধক্ষ লণলও অফাদ া 

সদভাধত্তাদাফা। এওাভলড ঈক্ত ফুসমলফভ ঈধভ অযযও লম, ঐ ভালেভ ধক্ষ 

লণলও ঢালও লব সদভাধত্তা লতা লললঙ, ঢাভ তমা ঈক্ত ভােলও ঢাভ 

ধক্ষ লণলও সদভাধত্তা লতা। ল বসত ঈক্ত ভালেভ ম্পত া ঢাভ 

সথাীলতভ ঈধভ অক্রফড ওলভ, ঢল ল কাদ্দাভ, সশ্বাখাঢও  যাসিভ 

ঈধবুক্ত লম সলসঘঢ লল। 

অসফ এআ ধসভলচ্ছলত এআ ফাঅমাসঝ সওঙুঝা সিৃঢ ধসভলভ অলমাঘদা 

ওভ এং সদলনাক্ত সযলভাদাফগুলমাভ থীলদ সরসঝভ ধবযালমাঘদা ওভ: 

১- পূসফওা। 

২- সপা সও অফাদ? 

৩- অফভা বসত লফলদ লদআ লব, সপা অফাদ, ঢাললম প্রশ্ন লম, ওালনলভভ 

ধক্ষ লণলও ফুসমফলও সদভাধত্তা লতাভ ওাভলড সও ফুসমলফভ ধক্ষ লণলও 

ওালনলভভ সদভাধত্তা াযি লল বা? 

৪- অফভা বসত লফলদ লদআ লব, ওালনলভভ ধক্ষ লণলও ফুসমফলও অফাদ 

লতাভ ওাভলড ফুসমলফভ ধক্ষ লণলও ওালনলভভ সদভাধত্তা াযি লল 

বা, ঢাললম প্রশ্ন লম, এআ সদভাধত্তা সও ফুসমফলতভ সরুলে বুে  

ীফামঙ্ঘদ ওভা স্থা লাম ণাওল? 

৫- সপা অফাদ লাভ যাধালভ লমঔলওভ তসমমগুলমাভ ধবযালমাঘদা। 



৬- াভংলক্ষধ। 

৭- লযর ওণা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



িূভমিা 
 

সপাভ ফাঅমাসঝ এওসঝ অথুসদও ফাঅমা। বাভ যাধালভ ওুভঅদ, 

ুন্নাল, আচফা া ধূযঢযী নুওালালতভ লওাদ ক্তয লদআ। শুথু ঢাআ দ, 

ওসঢধ ফাফসও নওীল সপালও অলফসভওা অক্রফড ধসভঘামদাভ চদয 

াাঁথা সলাল গ্রলডলবাকয দ লম নাঢা সতললঙদ। লবফদ যাঔ দাসভ 

অম-নালত (অল্লাল ঢালও ওাভাফুক্ত ওরুদ) 

ঢালতভ লদলও অলফসভওা ৯/১১ অক্রফলডভ চদয ঔুসয লললঙদ, ন্তুসি 

প্রওায ওলভলঙদ এং এ অক্রফড লব ধন্থা ওভা লললঙ, ঢা চাদা লে 

বাভা এ অক্রফড ধসভঘামদা ওলভলঙদ ঢালতভ প্রযংা ওলভলঙদ। লবফদ যাঔ 

লাফুত সদ ঈওমা অয-শুাআস, যাঔ হুাআদ ফভ আলদ ফালনুচ, যাঔ 

অু ফুলাম্মত অমফাওসতী, যাঔ অু ওাঢাতা  যাঔ অব্দুল্লাল অভ-

ভাশুত। 

এসঝ এওসঝ ফঢসলভাথধূডয  কলরডাকঢ ফাঅমা। সবসদ এলঢ ঢৃসিলাথ 

ওভলদ দা, সঢসদ ঢা গ্রলড ওভলদ দা। অভ সবসদ ঢৃসিলাথ ওভলদ, ঢাভ 

চদয ঢা গ্রলড ওভাভ লুবাক ভললঙ।  

সনওহুম সচলালত নুওালাল লওভালফভ এফদ লদও আঔসঢমালনভ ঈতালভড 

ভললঙ, বাভ নমানম যাধও। লবফদ ফযুসভও  ফূসঢযধূচাভীলতভ যাধালভ 

আঔসঢমান, ফুভঢাত দাভীলও লঢযাভ যাধালভ আঔসঢমান এং এঙাড়া 

অলভা সসপন্ন ফাঅমা আঔসঢমান। 

 

 



ভিা ভি ভিরাপত্তা আমাি? 

 

সপাভ ংজ্ঞা সও? 

(১) ‘ফাুঅঢুম সিঢাসদা ২০০৩’ (এদাআললাসধসটা সিঝাসদা) এ 

ধালধাঝয ংক্রান্ত অলমাঘদা সপাভ লব ংজ্ঞা লতা ল ঢাভ দুাত- 

“সথওাংয লতযআ ঢাভ ীফাদা প্রললযচ্ছুও প্রাীলতভ ঈধভ সপা ংগ্রল 

ওভা অযযও ওলভ। সপা লম, ংসিি ভালেভ ওঢৃযধক্ষ লণলও ধালধালঝযভ 

যাধালভ এওসঝ ঢযাদধত্র, বা এওণা ুছাল লব ধালধাঝযসঝ বাঘাআ ওভা 

লললঙ এং এভ ালও বাাভ ঈধবুক্ত। সপা প্রাীলও লওাদ লতলয সদসতযি 

লফাত ধবযন্ত স্থাদ ওভাভ দুলফাতদ লত।” 

(২) “ফাুঅঢু আদওাভঢা ২০০৬” (এদাআললাসধসটা এদওাঝযা) 

সপাভ লব ংজ্ঞা সতললঙ ঢাভ দুাত: 

“সপা: ভােী এফদ ঢযাদ বা ভােী ওঢৃযধলক্ষভ ধক্ষ লণলও ধালধালঝযভ 

ফলথয লতা ল। এঝা ুছা লব, ল লব লতলয ভ্রফড ওভাভ সদঢ ওলভলঙ 

ঈক্ত লতলযভ ওঢৃযধলক্ষভ ধক্ষ লণলও ধালধাঝযসঝ বাঘাআ ওভা লললঙ এং 

ঢালও ঈধবুক্ত ধাা লকলঙ, ঢাআ এভ ালও অআদকঢপাল ঢাভ কন্তলয 

লবলঢ দলুফাসতঢ।” 

(৩) ঈক্ত ফাুঅভ ালণ ংবুক্ত সপথালদ সপা যলব্দভ লব ণয ওভা 

লললঙ ঢাভ দুাত- 

(ও) সলযরয: এঝা ঢাভ ালওলও লওাদ লতলয প্রলয ওভাভ া ঈক্ত লতয 

ঢযাক ওভাভ া ঈক্ত লতলযভ পযন্তলভ ভ্রফড ওভাভ দলুফাতদ লত। সপা 



লম, ধালধালঝযভ ফলথয ধালধালঝযভ যাধালভ া লওাদ ঞ্চলম ভ্রফলডভ 

যাধালভ ভােী ম্মসঢ। 

ণা দয ওণা সপা লম ভােী দুলফাতদধত্র। 

(ঔ) ওাভও: ১- সপাভ ালণ এওসঝ প্রফাডধত্র লতা। সপাসঝ ধালধালঝযভ 

লপঢভ া দয লওাদ প্রফাডধলত্র বুক্ত ওভা। 

২- ওাঈলও সপা লতা,  

সপাভ ংজ্ঞা  ণয লণলও স্পি ল লব, এভ ফলথয সদভাধত্তা প্রতালদভ 

যাধালভ াফাদয আসিঢ লদআ। 

(৪) বসত মা ল লব, এঔালদ বসত সমসঔঢ যাসব্দও ঘুসক্তভ ফাথযলফ 

সদভাধত্তাঘুসক্ত ল দা, সওন্তু ফাদুলরভ ফালছ প্রঘসমঢ লখাসরঢ এওসঝ ঘুসক্তভ 

ফাথযলফ এআ সদভাধত্তা াযি ল- ঢাললম এওণাভ ঈধভ এওসঝ ড় থভলডভ 

প্রশ্ন অল লব, এআ ঘসুক্তভ ধক্ষগুলমা ওাভা? 

এঔালদ সও ফুচাসলতলতভ ধক্ষ লণলও এওসতলও অলফসভওাভ ালণ এং 

ধভসতলও অলফসভওা  ঢাভ সফত্রলতভ ালণ এফদ ঘুসক্ত লললঙ, লব ঘুসক্ত 

যাসব্দওপাল া প্রঘমদকঢপাল এআ সদভাধত্তা প্রতাদ ওলভ? দাসও এভ 

সধভীঢসঝআ ািঢা? বা াফলদ সিাসভঢপাল ধাঞওলতভ সদওঝ স্পি 

লল। 

(ঔ) বসত মা ল লব, এআ ঘুসক্ত সপাভ যাধালভ অন্তচযাসঢও ঐওযফঢয, 

ওদুযমাভ ওাবযক্রফ  এ ংসিি প্রঘমলদভ বারাভা ম্পাসতঢ লললঙ, ঢাললম 

এভ ঈত্তভ স্পি: এ থভলডভ ফতঢওয লফলদ ঘমা অফালতভ ঈধভ অযযও দা । 

যাঔ লাফুত সদ অম-ঈওমা অয-শুাআস ভাসলফাহুল্লাল  যাঔ দাসভ 

অমনালত (অল্লাল ঢালও ওাভাফুক্ত ওরুদ) এভ ক্তয এ সরসঝলও অলভা 

ুতৃঢ় ওলভলঙ। 



এঔদ বসত মা ল, অফভা অধদালতভ চদয লফলদ সদমাফ লব ফুচাসলতকড 

যাসব্দও-প্রঘমদকঢ লওাদপালআ অলফসভওাদ সদভাধত্তাঘুসক্তভ ফলথয লদআ। 

সওন্তু ফুচাসলতকড লঢা, সলযর ওলভ ১১ ললেফম্বলভভ ফুচাসলতকড লঢা 

আফাভালঢ আমাসফাভ ধালধাঝয সদল অলফসভওা প্রলয ওলভসদ। ভং 

সফযভ, লৌসত, লমাদদ  অভ অসফভালঢভ ধালধাঝয সদল প্রলয 

ওলভলঙ। অভ এ ওম ভােগুলমা লঢা অলফসভওাভ ালণ অফালদভ ফলথয 

ফলথয অলঙ?  

এআ ক্তয পুম লল। ওাভড এওম ভালেভ ফুসমফকড এং এঙাড়া 

ওম ফুসমফকডআ অলফসভওাভ ওাভলড ংঔয সধত  তলুবযালকভ ফলথয 

অলঙ। ঘাআ সদচ লতলযভ পযন্তলভ ললাও া াআলভ ললাও। 

শুথু অলফসভওা দ, সদচ লতলযআ লওাদ ফুসমফ সও ধাভল ফঢুৃয  ধ্বংলভ 

ফুলঔ অলফসভওাভ ভােী ধসমসভ সলভাসথঢা ওভলঢ? যাঔ অু অমী 

অমলালভীভ লঢযাভ খঝদা এভ ুষ্পি তসমম। 

“াসওাঢুঢ ঢাভযীত” এভ লমঔও অলফসভওাদ ভাচদীসঢভ সযওাভ 

লললঙদ। সঢসদ আাফাদী প্রযালদভ ালণ তীখয াঢ ঙভ সঢযওাভালণয এও 

সস্মওভ চীদ বাধদ ওলভলঙদ। এভধভ বঔদ অলফসভওা ঘাআম ঢালও 

ওাভারুে ওভলঢ, ঢঔদ ওাভারুে ওলভ লনমম। সওন্তু সঢসদ ািঢালও 

ঈসিল সতলমদ। সঢসদ ফলদ ওলভদ ঢাভ সধতাধলতভ ওাভড লম ফুচাসলতকড, 

অভ এফদ মাআ লচ ওাভড এভাআ লধক্ষাওৃঢ তুযমধক্ষ। এঙাড়া লবললঢ ু

সঢসদ ড় ড় সমটাভলতভ ন্তুি ওভলঢ যি এং এভ ফাথযলফআ ঈত্তভলডভ ধণ 

ঔুলচদ।  

প্রওৃঢধলক্ষ বাভা এআ প্রফাডধত্র প্রওায ওভাভ তাসত্ব ধামদ ওলভদ, ঢাভা 

লওাদ ভােী সদভাধত্তাভ ফুও ধাযা া ঢফুও লক দ। ভং ঢাভা লম, 

অলফসভওাদ দুন্ধাদ  লকালন্দা সপালকভ ন্ত্রা তফলদ সপজ্ঞ যসক্তকয 

এং দযাদয ধাশ্চাঢযাতী  এ সরলভ সলযরজ্ঞভা। 



প্রওৃঢধলক্ষ ফুসমফকড অলফসভওা, ধসশ্চফা লতযগুলমালঢ া ঢালতভ সদচ 

লতলয, এফদসও াভা সলশ্বভ লওাণা অলফসভওাভ ওাঙ লণলও সদভাধত দা। 

যত্র ফুসমফভা অলফসভওাদ প, ত্রা  সদবযাঢলদভ ফলথয সতদাসঢধাঢ 

ওভলঙ। অলফসভওাআ ফুসমফলতভ সরুলে লযাচ্চ চখদয ধভালথ সমি 

লললঙ। এফদসও ঢাভা ফুসমফলতভ ালণ লব ফি ঘুসক্ত ওলভলঙ, লবফদ 

ন্দীলতভ যাধালভ লচলদপা ওদলপদযদ লফলদ ঘমা, লগুলমা পি ওলভলঙ। 

ফুসমফলতভলও ঢযাঘাভ ওলভলঙ, ঢালতভ চদয গুান্তাদালফা ওাভাকাভ তঢভী 

ওলভলঙ। ১১ ললেম্বভ লাফমাভ যাধালভ ওংলগ্রলভ ক্তয লণলওআ এভ 

স্বীওৃসঢ ধাা লকলঙ। ঢল দফদী ুলভ। 

ঢাললম অলফসভওাদ ধসমস লণলও সদভাধত্তা -অফাদ লওাণা অলঙ? 

অলফসভওা তাস ওলভ, ঢাভা সন্দ-সথওাভ  ফাদাসথওাভলও শ্রো ওলভ 

এং ফাদাসথওাভ সলভাথী লবলওাদ সদবযাঢদ, ফাদসও ওাভারুেওভড  

লবলওাদ থভলডভ ীফামঙ্ঘলদভ সলভাসথঢা ওলভ। ণঘ অলফসভওাআ সন্দ 

ফুসমফলতভ ঈধভ সদষ্ঠুভ সদবযাঢদ ঘামালদাভ ওণা স্বীওাভ ওলভলঙ। ঢাভা 

সলশ্বভ যাস্থালদভ ফুসমফলতভলও লওাদ থভলডভ সঘাসভও সদলতযযদা া 

সপলবাকধত্র যসঢঢ শুথ ুসদলচলতভ লঔাম-ঔুসযফঢ লগ্রনঢাভ ওলভ ঘলমলঙ। 

ঢ:ধভ সদলচলতভ আলচ্ছফঢ তীখযফ থলভ লকাধদ ওাভাকালভ লভলঔ সতলচ্ছ, 

লবগুলমাভ যাধালভ ঢাভা ঙাড়া অভ লওঈ চালদ দা। লঔালদ ঢাভা চখদয 

সদবযাঢদ  ঢণয ঈোলভভ  থভলডভ সদওৃি ধন্থা মম্বদ ওভলঙ। ঢাললম 

অলফসভওা - বাভা ফুসমফলতভ ঈধভ ীফামঙ্ঘদ ওলভ ঘলমলঙ। ঢালতভ 

সদলচলতভ স্বীওৃঢ দীসঢগুলমা ফাদলঙ দা, অভ অন্তচযাসঢও অআদগুলমাভ 

লওাদ লঢাাক্কা ওভলঙ দা – ঢালতভ ওাঙ লণলও সদভাধত্তা া অফাদ সওপাল 

মাপ লম?  

আভালওভ যাধালভ অলফসভওা তাস ওলভলঙ, াদ্দালফভ সদওঝ যাধও 

ধ্বংাত্মও স্ত্র ভললঙ, ঢাআ চাসঢঙ্ঘলও আভাও অক্রফলডভ অলতদ 

ওলভলঙ। সওন্তু বঔদ ঢালতভ আচ্ছা ািাসঢ লম দা, ঢঔদ সদলচভাআ আভালও 



অক্রফড ওলভ ঢা ধ্বং ওলভ সতম। সওন্তু লওাদ যাধও ধ্বংাত্মও স্ত্র লধম 

দা। ণঘ অলফসভওা দযাদয লতযগুলমালও চাসঢলঙ্ঘভ অআদ-ওাদুদ দা 

ফাদাভ চদয চাসতসলঢাভ ম্মঔুীদ ওলভ। 

ধভসতলও অলফসভওা সভাঝ ধাভফাডসও, ভাাসদও  চীাডুসফসশ্রঢ 

লস্ত্রভ সথওাভী। সওন্তু ঢাভা দযলতভ ঈধভ এঝা লাভাফ ওলভ লভলঔলঙ, লবদ 

সশ্ব ঢালতভ হুফসওভ ফলথয ণালও। ঢাআ ফি ফুসমফকড, এফদসও ফি 

ফাদচাসঢ অলফসভওাভ প, সদবযাঢদ  সদধীড়লদভ ফলথয অলঙ। 

ঢাললম লওাণা লআ প্রণাকঢ অফাদ, লবঝাভ ওণা এআ লমঔও মলঙ। 

ঢাভধভ অাভ ঢাভ ধলক্ষ লদও সনওলী ূলত্রভ ফাথযলফ তসমম লধয 

ওলভলঙদ। লবফদ:  

“প্রণাকঢপাল প্রঘসমঢ দীসঢ যলঢযভ ফাথযলফ যঢযওৃঢ দীসঢভ দযা।” 

 “প্রঘমদ নাামাওাভী”।  

ভং প্রণা  প্রঘমদ লঢা লম, াভা সলশ্বভ ফাদুর অলফসভওাদ ন্ত্রা, 

অলফসভওাদ কাদ্দাসভ  অলফসভওাদ প্রঢাভডাভ ভাচদীসঢভ পল অলঙ। 

এঝাআ ািঢা। এভ লণলও ঈতাীদ যসক্তভ চদয নাঢা লতাভ া 

ফুমফাদলতভ ঢযফাদ স্থাভ যাধাভ ওণা মাভ সথওাভ লদআ। ওাভড 

ািঢাভ ঔভ ভাঔা  ঢা ঈধমসি ওভা নাঢা লতাভ চদয এওসঝ 

অযযওী যঢয। ওাভড নাঢা লম ঈধসস্থঢ ধসভসস্থসঢভ যাধালভ যভীলঢভ 

হুওফু প্রতাদ ওভা। 

অলফসভওা সদলচলও এআ সথওাভ সতল লভলঔলঙ লব ল লবলওাদ ফুসমফলও 

ঢাভ সপা, অওাফা া ধালধালঝযভ প্রসঢ মক্ষয ওভা যসঢঢ লগ্রনঢাভ ওভলঢ 

ধালভ। এভ ংঔয ঈতালভড লণলও ওলওসঝ সদলঘ লতা লম: 



(১) অু ঢামাম অম-অদাভীভ ধলভলডভ খঝদা। লক্রালসযাভ 

লকালন্দাাসলদী ঢাভ যাধালভ কঢ ল। ণঘ ঢাভ ালণ সঙম লটদফালওযভ 

ধালধাঝয এং লক্রালসযাভ সপা। সওন্তু অলফসভওাদ লকালন্দা ংস্থা ঢালও 

ধলভড ওলভ সফযলভভ লালঢ লধ লত। নলম এঔলদা ধবযন্ত লওঈ চালদ দা, 

ঢাভ লযর ধসভডসঢ ওী লললঙ! 

(২) চাফাঢুম সচলালতভ ঐ ওম পাআলতভ খঝদা, বাভা অমলসদা  

দযাদয লতয লণলও লভ ললসঙলমদ। ঢাভা অলফসভওাদ লকালন্দা ংস্থাভ 

লমাওলতভ লালঢ ধহৃঢ লদ। ঐ ওম পাআলতভলও অমলসদা লণলও 

সফযলভ সদযাসঢ ওভা ল এং লঔালদ ঢাভা সদবযাঢদ  সন্দলত্বভ সযওাভ 

লদ। বালতভ ফথয লণলও তু’চদলও  ফৃঢুযতণ্ড লতা ল। ঢাভা ললমদ অলফাত 

অদ-দাজ্জাভ  অলফাত আফাইম ভসলফাহুফুল্লাল। অভ ঢালতভ ফলথয লওঈ 

লওঈ অমলসদাদ ধুসমযলতভ ালণ ংখলরয সদলঢ লদ। ঐ ওম পাআলতভ 

অমলসদাদ ভওালভভ সদলতযলয অমলসদা লণলও সলষ্কাভ ওভা লসদ। 

ওাভড অমলসদাদ ভওাভ ঢালতভ স্থালদভ বারাভা ঈধওৃঢ লসচ্ছম। ঢাভা 

লঔালদ সভসমন ংস্থা ওাচ ওভলঢদ। অলফসভওাভ ঘালধভ ওাভলডআ এআ 

পাআলতভ অমলসদা লণলও লভ ওলভ লতা ল। 

শুথু ঢাআ দা, ঢালতভ ওাঈলও ওাঈলও অমলসদাদ সঘাভলওভ াফলদ 

ঈধসস্থঢ ওভা ললম সঘাভও ঢালতভলও লঙলড় লতাভ অলতয ওলভদ। ওাভড 

ঢালতভ ভােী ওাকচধত্র সঙম, স্থাদ ওভাভ চদয তভওাভী  ওাকচ সঙম 

এং ঢাভা এফদ লওাদ ধভালথ সমি লদসদ, বালঢ ঢাভা যাসিভ ঈধবুক্ত 

ললঢ ধালভদ। সওন্তু সঘাভও ফুসক্ত লতাভ ধভ অলফসভওাদ লকালন্দা ংস্থা 

 অমলসদাদ লকালন্দা ংস্থা লবৌণপাল ঢালও লগ্রনঢাভ ওলভ। 

াসওাভ লমঔও এ খঝদা পামপালআ চালদদ। স্বং ঐ ওম পাআলতভ 

ফাফামালঢআ ঢাভ যাধালভ ধাঁসঘয ঙলভভ ওাভাতণ্ডালতয লতা ললসঙম। 

এওআ তণ্ডালতলযভ থীলদ সফযলভভ সসপন্ন ওাভাকালভ সঢসদ ন্দী লণলওলঙদ। 



সওন্তু সঢসদ এঔদ ািঢালও ঈলি সতল এং এভ যাধালভ ঈতাীদঢা 

লতসঔল ওাভাফুক্ত লাভ লঘিা ওভলঙদ। 

(৩) যাঔ অু লাচভ অমআভাওী (অল্লাল ঢালও ওাভাফুক্ত ওরুদ!)এভ 

ধলভলডভ খঝদা। চাফযাসদভ ভােী সপা সদল লঔালদ লধৌাঁঙাভ ওলওসতলদভ 

ফাণা ঢালও লগ্রনঢাভ ওভা ল। ণঘ সঢসদ চাফযাসদভ লওাদ অআলদভ 

সলভাসথঢা সমি লদসদ। ভং চাফযাদ সঘাভও ভাসভ ঢালও লমলঙ: 

অধদাভ ফযা অলফসভওাভ ালণ, চাফযাসদভ ালণ অধদাভ লওাদ ফযা 

লদআ!! 

যাঔ অু লাচভ  অমলসদাভ পাআলতভ খঝদা তু’সঝ খলঝসঙম ১১ 

ললেম্বলভভ অলক। লব ১১ ললেম্বলভভ যাধালভ াসওাভ লমঔও ফলদ 

ওলভ লব, এঝাআ ফুমফাদলতভ ঈধভ ওম সধতাধত অাভ ওাভড। 

(৪) আঢাসম লণলও যাঔ অু ফলভভ ধলভড, ঢ:ধভ যাসি লতাভ 

চদয সফযলভ সদযাদ। ণঘ সঢসদ ভােী অওাফা  তথ সপা লদ 

ওভসঙলমদ। 

এওম খঝদা এং এফদ অলভা ংঔয খঝদা পুক্তলপাকীকড ওলমআ 

তথ ধালধাঝয, ভােী সপা  ভােী সদঔুঢ ালভ দুলফাতদ লদ 

ওভসঙলমদ। সওন্তু এগুলমা ঢালতভলও সদযাদ লতা, ওাভারুে ওভা, 

সদবযাঢদ ওভা  লঢযা ওভা লণলও ভক্ষা ওলভসদ। ঢাললম লআ সপাভ অফাদ 

লওাণা লকম, বাভ ওল্পদা অফালতভ সওঙু লমাও যসঢঢ ওালভা ন্তলভ 

লদআ? 

ঢএ, বসত অলফসভওা  ধসশ্চফাভা সপা া ধালধালঝযভ লওাদ ধভা 

দা ওলভ, ঢাললম অফভা লওদ এঝাভ ধভা ওভলা? 

এফদসও বসত এআ সপা সদভাধত্তা ঘুসক্ত ল, অভ ঢাভা ঢা মঙ্ঘদ ওলভ, 

ঢাললম সও অফালতভ চদয লওাদ লখারদা দা সতল ঢালতভ ালণ ঢালতভ 



দুরূধ ফুঅফামা ওভাভ সথওাভ লদআ? লবফদঝা অসফ অল্লালভ ঢাসনলও 

াফলদআ আদুম ওাসযফ ভাসলফাহুল্লাল এভ ূলত্র ডযদা ওভ আদযাঅল্লাল। 

 

সপা সও ওালনভলতভ লতলয এওচদ ফুসমফলও সদলচভ চাদ, ফাম, ধসভাভ  

বারীলদভ যাধালভ সদভাধত্তা লত? 

(১) সপা লওাদ ফুমফাদলও সদলচভ চালদভ যাধালভ সদভাধত্তা লত দা।  

(ও) এচদযআ এফদ লতলয সদযাদ লতা ল, লবঔালদ ঢালতভলও সদবযাঢদ 

ওভা লল, লঢযা ওভা লল, ওাভারুে ওভা লল। ধসশ্চলফ লদও লতলয 

ভাচতদসঢও অশ্র গ্রলডওাভীলও সফযভ  দযাদয লতলয সদযাসঢ ওভা 

লএলঙ। লঔালদ ঢালতভলও সদবযাঢলদভ ম্মুঔীদ ওভা লললঙ। ঢালতভ ফলথয 

লদলও এঔলদা ধবযন্ত ন্দী অলঙদ। 

এআ লমঔও এং বাভা ঢাভ ফলঢভ ালণ এওফঢ লধারড ওলভসঙম ঢালতভ ফথয 

লণলওআ ওাঈলও ওাঈলও অশ্রতাদওাভী ভােআ সফযলভভ লালঢ লধ সতলসঙম 

সদবযাঢদ ওভাভ চদয। শুথু ঢাআ দ, লব ধসশ্চফা ভােসঝ ভাচতদসঢও 

অশ্রপ্রাণযীলতভ ভক্ষা ওভা এং ফাদাসথওাভলও শ্রো ওভাভ তাস ওলভ লআ 

ভালেআ ভাচতদসঢও অশ্র গ্রলডওাভী চতদও পাআলভ ালণ ঈক্ত লতলযভ 

লকালন্দা ংস্থা এফদ অঘভড ওলভসঙম শুথুফাত্র এওাভলড লব, অসফ অফাভ 

এওসঝ পারলড ঢাভ তু’/এওসঝ ওণাভ ফাথযলফ তসমম লধয ওলভসঙমাফ। ঢাআ 

ঢাভা ঢালও এফদ সরলভ যাধাভ লচভা ওলভ, বা ল ওলভসদ এং ফঢ 

প্রওালযভ স্বাথীদঢাভ দালফ ধূলয ঢাভাআ লব ফঢ প্রওায ওভলঢ দুলফাতদ 

সতলসঙম, ঢাভ চদয ঢালও চাসতসলঢাভ ম্মঔুীদ ওলভ। অসফ বঔদ ঈক্ত 

পাআলভ এওসঝ ওণালও তসমম সলাল যলাভ ওভমাফ, ঢঔদ ঢালতভ লআ 

ফঢ প্রওালযভ স্বাথীদঢা লথাাঁা ঈলড় লকম। এআ াসওাভ লমঔও লব 

সদভাধত্তাঘুসক্তভ থাভডা ওলভদ, ঢাভা ঢালও াফাদয কডয ওভম দা। ভং 

ঈক্ত পাআলও সদযাসঢ ওভা  যাসি লতাভ হুফসও সতম।  



ঢাআ বসত সপা ঢাভ ালওলও সদভাধত্তাআ সতঢ, ঢল যযআ ঢালও ঢাভ 

সদভাধত স্থাদ ধবযন্ত লধৌাঁলঙ লতা অযযও সঙম। ঈক্ত লতলযভ চদয ঢালও 

ন্দী ওভা, যাসি লতা া লঢযা ওভাভ তথঢা সঙম দা। 

ধভসতলও বালতভলও সদবযাঢদ ওভাভ চদয, ন্দী ওভাভ চদয এং লঢযা 

ওভাভ চদয ঐ ওম ভােগুলমা লণলও সদযাদ লতা লসচ্ছম, ঢালতভ শুথ ু

আ ওম অতামঢগুলমালঢ সপলবাক ওভা যসঢঢ লওাদ সওঙু ওভাভ 

সথওাভ সঙম দা। এআ অতামঢগুলমা সদলচলতভলও দীসঢ সদথযাভলডভ লক্ষলত্র 

এওও সথওাভী ফলদ ওলভ অভ এঝা সলঘদা ওলভ দা লব, সপা ঢাভ 

ালওলও এভ লণলও ভক্ষা ওভলঢ ধালভ া ঢালও সদযাসঢ ওভা লণলও 

সদভাধত্তা সতলঢ ধালভ। ঢএ লতঔা বালচ্ছ, লব ভাে ঢালও সপা সতললঙ, 

লআ ভােআ ঢালও সদযাদ লতা া লাম ভাঔাভ সথওাভ ংভক্ষড ওভলঙ। 

অভ বাভ যাধালভ সদযালদভ নভফাদ চাসভ ওভা ল, ঢাভ শুথু এআ ফলফয 

অতামলঢভ বারাভি লা যসঢঢ লওাদ সথওাভ লদআ লব, ঢালও যাসি া 

লঢযাভ ম্মুঔীদ ওভা ললচ্ছ। সওন্তু ল ওঔলদা সদযাদ লতাভ সোলন্তভ 

সরুলে এভওফ ফালমাঘদা ওভাভ তু:ালসওঢা লতঔালঢ ধাভল দা লব, এঝা 

সপা ঢালও লব সদভাধত্তা সতললঙ, ঢাভ ালণ াংখসরযও। ধসশ্চফা অতামলঢ 

এঝাভ ঢাভা ওল্পদা ওভলঢ ধালভ দা। 

(ঔ) ধাশ্চালঢয াওাভী লদও ফুসমফলও ন্দী ওভা লললঙ এং 

এঔলদা ঢাভা ওাভাকালভ অলঙ। ওাঈলও ওাঈলও ঢাভা সদচ লতলয সদযাসঢ 

ওভাভ হুফসও সতলচ্ছ, লবঔালদ ঢালও যাসি লতা া লঢযা ওভা ললঢ ধালভ। 

লদওলও লঙলড় লতা লললঙ, সওন্তু দচভন্দী া কৃলন্দী ওলভ ভাঔা 

লললঙ। নলম বসত ঢাভ সসথ-সদলরথ মঙ্ঘদ ওলভ, ঢল ধুদভা ওাভারুে 

ওভা লল। এ  সওঙু ওভা ললচ্ছ লওাদ থভলডভ সপলবাক ঈত্থাধদ যসঢঢ। 

ধসশ্চফাভা এঝা ফলদ ওভলঙ দা লব, লতলযভ প্রললযভ সপা া ভাচতদসঢও 

অশ্র ঢালতভ এথভলডভ ধভাথওফযগুলমাভ চদয াাঁথা লল। ভং ঢাভা ফলদ 

ওভলঙ বাভা ঢালতভ ফালছ া ওলভ া ঢালতভ লতলয প্রলয ওলভ, ঢালতভ 



ওলমভ ঈধভ অলতয-সদলরথ চাসভ ওভাভ লক্ষলত্র ঢাভা স্বাথীদ। অফাদ ভক্ষা 

ওভা া ঢাভ প্রসঢ ভ্রুলক্ষধ ওভা া ঢাভ যাধালভ লওাদ ওল্পদা ওভা ঙাড়াআ 

ঢাভা এফদ লবলওাদ অআদ ধা ওভলঢ ধালভ, বা ঢাভ স্বাথীদঢালও ীফাে 

ওলভ লনমলঢ ধালভ। প্রওঢৃধলক্ষ সপালও অফাদ ফলদ ওভাভ ওণাসঝ অফালতভ 

এওসঝ ওল্পদাসমা ফাত্র, ধসশ্চফাভা এ ম্পলওয সওঙআু চালদ দা। ঢাভা 

চাদলম লঢ এঝা সদল সদ্রূধ ওভঢ! 

(ক) এফসদপাল লদও ফ লওাদ প্রাী ফুসমফ ধসশ্চফা লওাদ লতলয 

লওাদ ফাফমা ালেট ল, সওন্তু ল ঢা চালদ দা। ঢ:ধভ বঔদ ল 

তূঢাাল সকল সপা ঘা, লদও ফ সরসঝ ঢালও দা চাসদল সপা সতল 

লত। ঢ:ধভ বঔদ ল ঢালতভ সফাদন্দলভ বা, ঢঔদ লগ্রিাভ ওলভ লনলম। 

বসত সপা সদভাধত্তা ঘুসক্ত লঢ, ঢাললম ঢাভা এঝা ওভলঢ ধাভঢ দা। যাঔ 

ফুলাম্মত অমআাফাদী (অল্লাল ঢালও ওাভাফুক্ত ওরুদ!) এভ খঝদা প্রসে, 

াভ চাদা। প্রণলফ ঢাভ লালঢ লাফালভ দুতালদভ ণয লাধতয ওভাভ ওণা 

লম ঢালও চাফযাসদ লবলঢ লতা ল, ঢ:ধভ লঔালদ বাাভ ধভ ঢালও 

লগ্রনঢাভ ওলভ অলফসভওা ধাসঞল লতা ল। এঔলদা ধবযন্ত সঢসদ 

ওাভান্দী অলঙদ। অফভা ফুলাম্মাত অদ-দাসন অ-ুতাদীভ খঝদা চাসদ, 

বালও ঢাভ সশ্বাকাঢও গুিঘভ যশুভ চাফাম অম-নচম চাফযাসদ লবলঢ 

লত। ঢ:ধভ ঢালও অলফসভওাদ বুক্তভালেভ লকালন্দা াসলদীভ ঘভ সলাল 

ওাচ ওভাভ প্রিা লত। সঢসদ বঔদ ঢা প্রঢযাঔযাদ ওলভদ, ঢঔদ ঢালও 

অলফসভওা সদযাসঢ ওভা ল। ঢাভধভ লণলও এঔলদা ধবযন্ত সঢসদ ওাভাকালভ 

অলঙদ। এথভলডভ খঝদামীভ লওাদ ন্ত লদআ। 

 

 

সপা সও ফুসমলফভ ধসভালভভ যাধালভ সদভাধত্তা লত? 



ধসশ্চফা লতযগুলমাভ সপা চযদওাভী যসক্ত লদও ফ সদচ ধসভালভভ 

ঈধভ চুমলুফভ সযওাভ লদ। ঢাভ ওলওসঝ ঈতালভড সদদ: 

(ও) ফুসমলফভ ন্তাদলও ধসশ্চফা সযক্ষা সযঔলঢ াথয ওভা ল। সধঢা বসত 

াচ্চালও ধসশ্চফা সতযামল ধাঞালঢ ফঢ ওলভ, ঢাললম ঢাভ ওাঙ লণলও 

ন্তাদলও লচাভ ওলভ সদল লদা ল। ঢাভধভ ওঔলদা ফুসমফ সধঢা-

ফাঢাভ ওালঙ তত্তও লতা ল। 

(ঔ) এওচদ ফুসমফ ঢাভ লঙলম-লফললও দাফাব, লভাচা, লজ্জ, এফদসও 

ধসত্রঢা ংক্রান্ত সথাদগুলমা ধামদ ওভলঢ াথয ওভলঢ ধালভ দা। বসত 

এভ সওঙু াথয ওভাভ লঘিা ওলভ া ভাূমলু্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লালফভ এআ লাসত ািালদভ লঘিা ওলভ – 

 

ََلجِْ أَْتَُاَءُكىْْ ُيُشٔا ٍَْ ِنَسْثغِْ تِانصَّ ُْىْْ ِسُِٛ اْضِشتُٕ ا َٔ َٓ ْٛ ٍَْ ِنؼَْششِْ َػهَ ..ِسُِٛ  

“লঢাফভা লঢাফালতভ ন্তাদলতভলও দাফালবভ অলতয ওলভা ঢালতভ াঢ ঙভ 

ল এং ঢালতভলও এভ চদয প্রলাভ ওলভা তয ঙভ ল।”1 

ঢঔদ প্রঢযাঔযাদওাভী ন্তাদ া প্রঢযাঔযাদওাভী ফা-সলযর ওলভ বসত 

ফুসমফা ল- া প্রসঢলসয া াচ্চাভ সযক্ষলওভ সথওাভ অলঙ ঢাভ 

সরুলে ফাফমা ওভাভ। এভ নলম ওঔলদা ঢাভ লণলও ঢাভ াচ্চালও সঙসদল 

সদল দয লওাদ ধসভালভ সতল লতা ল, বাভা ওঔলদা ফুসমফ ল। 

(ক) ফ্রালেভ সতযামগুলমালঢ এওচদ ফুসমলফভ ওডযা ধসভধূডয সলচা লঢা 

তূলভভ ওণা, শুথুফাত্র ফাণাভ সলচাঝুওু ধভলঢ ধালভ দা। লওাদ লওাদ লতলয 

সদওা ধসভথাদ ওভা সদসরে ওভা লললঙ।2 

                                                           
1 ফুদালত অলফাত- লাসত দং- ৬৪৬৭, ঔণ্ড-১৪ ধৃষ্ঠা-৫ 
2 ঢযফালদ শুথু ফ্রােআ দা আঈলভালধভ লদও লতলযআ এফদ অআদ ধায লললঙ। দুাতও। 



(খ) লওাদ ফুসমলফভ ওদযা বসত দাআঝলাল ঢাভ ন্ধলুতভ ালণ অদন্দ-নূসঢয 

ওভলঢ লভ লল লবলঢ ঘা, ঢল ল ঢালও সদলরথ ওভলঢ ধাভল দা। বসত 

এফদ লঘিা ওলভ, ঢাললম লফলভ সথওাভ অলঙ াধলও থভাভ চদয ধুসময 

লটলও অদাভ। 

(গ) বসত ঢাভ ওদযা ঢাভ লপ্রসফওালও াসড়লঢ লটলও অলদ, ঢাললম াাভ 

াাঁথা লতা সথওাভ লদআ। বসত াাঁথা লতাভ লঘিা ওলভ, ঢল লফলভ 

ধুসমলযভ ালাবয লদাভ ুলবাক অলঙ, বালঢ ল সদচ আচ্ছাফঢ বা ঘা ঢা 

ওভলঢ ধালভ। 

(ঘ) বসত ধসশ্চফা লতলয াওাভী লওাদ ফুসমফ সদচ ন্তাদ দি লল 

বাাভ পল লওাদ ফুসমফ লতলয সলচভঢ ওভলঢ ঘা, অভ ঢাভ এআ লতযী 

স্ত্রী ঢালঢ াাঁথ ালথ, ঢাললম ঈক্ত স্ত্রী ঢালও ভােী যাসিভ প লতসঔল 

যসক্তলম াাঁথা সতলঢ ধালভ। যাসি লম, লবফদ সদযাদ লতা া ন্তালদভ 

াকৃললভ সদওঝঢযী লা লণলও সঞ্চঢ লা। এ সরও খঝদা াভাভআ 

খঝলঙ এং লদও প্রসে। 

(ঙ) লওাদ ফুসমফ সদচ লঙলম লফললও িীমঢা চসড়ঢ লা, ফত ধাদ 

ওভা, চুা লঔমা া দগ্ন সপসট দুষ্ঠালদ ঈধসস্থঢ লা া িীম কালদভ 

অড্ডাঔাদা ঈধসস্থঢ লা লণলও াাঁথা সতলঢ ধাভল দা। 

(চ) এওচদ ফুসমলফভ লফল ধাসধষ্ঠ া ওালনভ বাভ ালণআ সাল ন্ধলদ 

অে ললাও সধঢাফাঢা ঢালঢ অধসত্ত ওভলঢ ধাভল দা। 

(ছ) লওাদ ফুসমফ সবারঢী সাল ওভলম ঢাভ সরুলে ধভাদা চাসভ লল 

বা। ওঔলদা ঢালও লগ্রিাভ ওভা ল এং সাল াসঢম ওলভ লতা ল। 

এলঢ ঢাভ সবারঢী সাল ওভাভ যভী সথওাভ ঔয ওলভ ঢাভ ম্মালদভ ঈধভ 

লাফমা ওভা ললচ্ছ। এওাভলড ফুসমফকড লঔালদ সবারঢী সাল ওলভদ 

লকাধলদ। সবারঢী সাল লখারডা ওভাভ া সদসন্ধঢ ওভাভ ফঢ তু:ালসওঢা 

লতঔালঢ ধালভদ দা লওঈ। 



(জ) লওাদ ফুসমলফভ স্ত্রী বসত ঢাভ াথযঢা ওলভ, ঢাভ সঙাদা অলঢ 

স্বীওাভ ওলভ এং সদচ ধসত্রঢা ভক্ষাভ চদয স্বাফীলও লব সথওাভ লতা 

লললঙ, ঢা লণলও ঢালও সঞ্চঢ ওলভ, ঢাললম ঈক্ত ফুসমফ ঢাভ স্ত্রীভ ঈধভ 

ওুভঅলদভ হুওুফ চাসভ ওভলঢ ধাভল দা। লবফদ অল্লাল ঢাাভাওা 

াঢাঅমা মলঙদ: 

 

ذِٙ انَلَّ َٔ ٌَْ ٍَّْ ذََخافُٕ ُْ ٍَّْ َُُشَٕص ُْ ٍَّْ فَِؼُظٕ ُْ ُجُشٔ ْْ ا َضاِجغِْ فِٙ َٔ ًَ  اْن

ٍَّْ ُْ اْضِشتُٕ َٔ ٌْْ ِ ٍَّْ ذَْثغُٕا فَََلْ أََطْؼَُُكىْْ فَئ ِٓ ْٛ ٌَّْ َسثًَِٛلْ َػهَ َْ إِ ٌَْ ّللاَّ  َػِهًّٛا َكا

 َكثًِٛشا

“অভ লব ওম স্ত্রীভ যাধালভ লঢাফভা াথযঢাভ অযংওা ওভ,(প্রণলফ) 

ঢালতভলও ছুা এং (ঢালঢ ওাচ দা ললম) ঢালতভলও যদ যবযা এওা 

লঙলড় তা এং (ঢালঢ ংলযাথদ দা ললম) ঢালতভলও প্রলাভ ওভলঢ ধাভ। 

ঢ:ধভ ঢাভা বসত লঢাফালতভ অদুকঢয ওলভ, ঢল ঢালতভ সরুলে লওাদ 

যস্থা গ্রললডভ ধণ ঔুাঁলচা দা। সদসশ্চঢ লচদ, অল্লাল ওলমভ ঈধভ, 

ওলমভ ড়।” (সদা:৩৪) 

বসত ঢাভ ন্তুসিলঢ ঢাভ লও গ্রলড ওভাভ লঘিা ওলভ, ঢল ঢাভ স্ত্রীভ 

সথওাভ অলঙ ঢালও সঘালভভ ম্মুঔীদ ওভাভ। ওাভড ল ঢালও “থরযড” 

ওলভলঙ। অভ বঔদ প্রলাভ ওভাভ ফাথযলফ ঢাভ ঈধভ ওুভঅলদভ হুওুফ প্রলাক 

ওভলঢ ঘাআল, ঢঔদ ঢাভ চদয লধক্ষা ওভল লচমঔাদা। 

(ঝ) লওাদ ফুসমফ স্বাফী া ফুসমফ স্ত্রী ঢাভ ধাসধষ্ঠ িীলও ফতযযামা 

ঈধসস্থঢ ললঢ া দগ্ন সলদফাললম ঈধসস্থঢ ললঢ াাঁথা সতলঢ ধাভল দা। বঔদ 

ঢালতভ লওঈ াচ্চালতভ স্বপা-ঘসভলত্রভ ওণা লপল ধভচদলও াথা সতলঢ 

ঘাল, ঢঔদ ঢাভ চদয লধক্ষা ণাওল ধুসময। 



(ঞ) বসত স্ত্রী তবারীদ া ফুসমফ ল, ঢাললম ল ফুসমফ-ফুসমফ 

লবলওাদ ধুরুলরভ ালণ ন্ধুত্ব ওভলম া ঢাভ চদয সদলচলও ঈম্মুক্ত ওলভ 

সতলম া ঢালও াসড়লঢ লটলও অদলম া ঢাভ ালণ অদন্দ-নূসঢয ওভলম 

স্বাফী ঢালও াাঁথা সতলঢ ধাভল দা। 

 

সপাভ তাস সলাল এওচদ ফুসমফ সও সদচ ম্পলতভ যাধালভ সদভাধত? 

এফসদপাল ধসশ্চফা লতলয এওচদ ফুসমফ সদচ ম্পলতভ যাধালভ সদভাধত 

দ। ম্পলতভ ঈধভ ঢালতভ ীফামঙ্ঘলদভ ঈতালভড লদও:  

(ও) ঝযাক্স অলভাধ ওভা। বা লণলও ফুসমফলতভ সরুলে বুে ওভা  

ঢালতভলও লঢযা ওভাভ চদয য ওভা ল। াথয  মপ্রলালকভ সযওাভ 

লা ঙাড়া এআ ঝযাক্স ফুসমফলতভ সরুলে বেুওাভী ধসশ্চফা ভােগুলমালও 

লতা চালব লদআ। অভ এফদ লওাদ ঘুসক্ত লফলদ লদা, লবঝাভ ওাভলড এআ 

ঝযাক্স অযযও ল, ঢা ফলা গুদাল। এঔদ বসত প্রশ্ন ওভা ল লব, ফুসমফ 

যাীভা লঢা ওালনলতভলও ঈযভ (ম্পলতভ এওতযফাংয) সতঢ? ঢাললম 

ঈত্তভ লম, এঔালদ সরসঝ সপন্ন: 

১. লআ ঈযভ লতা লঢ ফুসমফ-ওালনলভভ ফালছ ফাদ অতাদ-প্রতালদভ 

স্বালণয। নলম ফুসমফ যাীকড ওালনভলতভ লতলয প্রললযভ ফ ঢালতভলও 

ঈযভ সতলঢদ, অাভ ঢাভ ফধসভফাডআ ওালনভ যাীভা ফুসমফ লতলয 

প্রলয ওভাভ ফ ফুসমফলতভলও সতঢ। ঢাআ লঝা সঙম াচাভ ভক্ষাভ স্বালণয 

ধভস্পভ সসদফওৃঢ ঝযাক্স। 

ধক্ষান্তালভ ঢযফালদ প্রঘসমঢ প্রসঢভক্ষা  সদভাধত্তা ঝযাক্স, লবঝালও ঢাভা 

ফুসমফলতভ সরুলে বুলে  ঢালতভ  লঢযা য ওলভ এভ ফলথয 

ফুমফাদলতভ লওাদ স্বাণয লদআ। ভং এঝা ফুসমফলতভ ঈধভ সদলভঝ ক্ষসঢ, 

সধত  চুমুফ। 



(২) এঙাড়া ঐ ওম ঝযাক্স, বা ওালনভভা ফুসমফ যাীলতভ লণলও 

সদঢ, লগুলমা ফুসমফলতভ সরুলে বলুেভ ওালচআ য লা সদসশ্চঢ সঙম 

দা। ধক্ষান্তলভ এ ওম ঝযাক্স সদভাধত্তা  প্রসঢভক্ষাভ চদযআ লদা ল। 

ঢাভা ঢালতভ ভােী অআলদভ ফাথযলফ এগুলমাভ ুসদসতযি মক্ষয-ঈলদ্দযয সদসতযি 

ওলভ লত। এফসদও এগুলমাভ সদসতযি দাফ  যঢওভা লাভ সদথযাভড ওলভ 

লখারডা সতল লতা ল। ঢাআ এগুলমা লম ঢালতভ লফৌসমও যত্রুলতভ সরুলে 

বুে ওভাভ চদয লফৌসমও ঝযাক্স। অভ লআ যত্রু লম ফুসমফকড। 

যাীলতভ ঈযভ অভ সদভাধত্তা  প্রসঢভক্ষা ঝযালক্সভ ফলথয ধাণযযওয স্পি 

ওভাভ চদয অসফ এওসঝ প্রশ্ন ওভলা। 

ঢযফালদ বসত লওাদ ফুসমফ অলফসভওাদ া ৃসঝয লদাাসলদীলও া দতযাদ 

যামালেলও লস্বচ্ছা সদলচভ ম্পত তাদ ওলভ, ঢাললম ঢাভ হুওুফ ওী লল 

মুদ লঢা? ঈত্তভ ওলমভ চাদা। ল এফদ গুরুঢভ গুদালল সমি লম, বা 

ওঔলদা ওুনভী ধবযন্ত লধৌাঁঙলঢ ধালভ। ওঔলদা ল এভ বারাভা অল্লাল ঢাাভাওা 

া ঢাঅমাভ সদলনাক্ত অালঢভ অঢা ঘলম অলঢ ধালভ- 

 

ا َٓ ٍَْ َٚاأَُّٚ َِّخزُٔا َلْ آَيُُٕا انَِّزٚ ُٕٓدَْ ذَر انََُّصاَسٖ اْنَٛ ِنَٛاءَْ َٔ ْٔ َ ىْْ أ ُٓ ِنَٛاءُْ تَْؼُض ْٔ  أَ

ْ ٍْْ تَْؼض  َي ىْْ َٔ ُٓ نَّ َٕ َ ُُْكىْْ َٚر ُْ ِي ىْْ فَئََِّّ ُٓ ُْ ٌَّْ ِي َْ إِ ِذ٘ َلْ ّللاَّ ْٓ وَْ َٚ ْٕ ٍَْ اْنقَ ٛ ًِ انظَّاِن  

“লল ফুসফদকড! আাহুতী  ঔৃিাদলতভলও ন্ধুরূলধ গ্রলড ওলভা দা। ঢাভা 

সদলচভাআ এলও ধলভভ ন্ধ।ু লঢাফালতভ ফলথয লব যসক্ত ঢালতভলও ন্ধু 

াদাল, ল ঢালতভআ ফলথয কডয লল। সদশ্চআ অল্লাল চাসমফলতভলও 

ললতাাঢ তাদ ওলভদ দা।” (ফাসতা:৫১) 

যাঔ অলফাত যালওভ ভাসলফাহুল্লাল ঢাভ নাঢা এথভলডভ লমালওভ হুওুফ 

সিাসভঢপাল সমলঔলঙদ। লবঝা অসফ ঢৃঢী ধসভলচ্ছলত হুহু ঢুলম থলভসঙ। 



ুঢভাং প্রসঢভক্ষা  সদভাধত্তাভ চদয কৃসলঢ এ ফি ঝযাক্স াথয লা া 

মপ্রলালকভ সযওাভ লা যসঢঢ লওাদ ফুসমলফভ চদয লতা চালব 

লদআ। অভ লব ফুসমলফভ ফাম ওলঞাভঢাভ ফাথযলফ এং লচাভ ওলভ সদল 

লদা ল, ঢালও ওী সদভাধত থভা লল? 

(ঔ) বসত লওাদ ফুসমলফভ ঈধভ দয লওাদ যসক্তভ া ভওালভভ ঋড 

সমসম্বঢ লল বা, লবফদ ল সমচ সদম া সতুযৎ সম ধসভলযালথ সমম্ব লল 

লকম া এচাঢী দয লওাদ ঋড সমসম্বঢ লল লকম, ঢঔদ লতলযভ অআদ 

দুবাী ঋলডভ ফুদানা সলাল ঢালও ুত সতলঢ ল। ল এআ তসমম সতলঢ 

ধালভ দা লব, এঝা অফাভ ঈধভ ণযতদসঢও চুমুফ। ওাভড ুত লাভাফ। অভ 

সপাভ অফাদ দুবাী অধদাভা অফাভ ঈধভ ণযতদসঢও অক্রফড ওভাভ 

সথওাভ ভালঔদ দা। 

(ক) ধসশ্চলফ াওাভী লদও ফুসমলফভ ম্পত ালচাি ওভা লললঙ, 

ঢাভ ঈধভ সদলরথাজ্ঞা অলভাধ ওভা লললঙ। শুথু ঢাআ দ, দয লওঈ লব 

ঢালও সওঙু তাদ ওভল, লঝা সদসরে ওভা লললঙ। ঢালতভ ফথয লণলও 

লদলওভ ঈধভ এফদ সদলরথাজ্ঞা অলভাধ ওভা লললঙ চাসঢলঙ্ঘভ 

দুলফাতদক্রলফ। ঢাভ সরুলে লওাদ থভলডভ সপলবাক ঈত্থাধদ া লওাদ 

তসমম ঈধস্থাধদ ওভা যসঢঢআ। এফসদপাল লদও চদওমযাডফূমও া 

াফাসচও ংকঞলদভ ম্পত ালচাি ওভা লললঙ, বাভা সনসমিীদ  

দযাদয লতলযভ ফুসমফলতভ চদয ালালবযভ লাঢ াসড়ল সতঢ। এ 

ফুসমফলতভ ওালঙ সপা া ভাচতদসঢও অশ্রগ্রলড া সসপন্ন ংকঞলদভ 

যাধালভ ভালেভ ধসভস্কাভ দলুফাতদ ণাওা ঢালতভলও ম্পত ালচাি 

ওভলঢ াাঁথা লতসদ। ভং ধসশ্চফাভা ফলদ ওলভ, ঐ ওম লমাও ঢালতভ লতলয 

া ওলভ, অভ ঢাভা ঢালতভ লতলয লবলওাদ অআদ ধা ওভলঢ ধালভ, 

লবলওাদ সদফ চাসভ ওভলঢ ধালভ। শুথুফাত্র ঈক্ত অআদসঝ সথওাংয 

ধামযালফে তযলতভ ম্মসঢলঢ ললমআ ল। 



এভ ঈতালভডফলূলভ ফলথয এওসঝ লম, ট. ফূা অু ফাভবলুওভ খঝদা, বালও 

লাফালভ চদয ণয লচাকালদাভ সপলবালক অলফসভওা ওাভান্দী ওভা ল। 

এফসদপাল অু ফালফুত অ-ুভীভ খঝদা, সবসদ লঘলঘদ চদকলডভ চদয ণয 

লবাকালদভ সপলবালক এঔলদা ধবযন্ত অলফসভওাভ ওাভাকালভ ন্দী অলঙদ। 

অলভা এওসঝ সস্মলভ যাধাভ লম, অলফসভওা ফলদ ওলভ, লাফা  দযাদয 

সচলাতী তমগুলমা ন্ত্রাী গ্রুধ। ঢালতভ চদয দতুালদভ ণয লচাকাড় ওভা তথ 

দ। লব এফদঝা ওভল ঢালও লচলম পভা লল া যাসি লতা লল। ণঘ 

ঢাভা ঢালতভ লতলয াওাভী ফুসমফলতভ লণলও লচাভ ওলভ মধূযও ণয 

লদালও সদলচলতভ চদয তথ ফলদ ওলভ, লবঝা ঢাভা প্রওালযয আভাইলমভ 

স্বালণয এং ফুসমফলতভ সরুলে ধভাথবজ্ঞ ংখঝদ, ঢালতভলও লঢযা  

ঢালতভ লতলয অগ্রাদ ঘামালদাভ ওালচ য ওলভ। ঢাললম এঝা লওাদ 

অফাদ? 

 ভং এভ লণলও অলভা চখদয লম, ঢাভা আভাইলমভ চদয দুতাদ ংগ্রল 

ওভালও ফলা ধূূ্লডযভ ওাচ ফলদ ওলভ। এলক্ষলত্র ঢাভা ধভস্পভ প্রসঢলবাকীঢা 

ওলভ। 

 

এআ সপা দবুাী এওচদ ফুসমফ সও ঢাভ বারীলদভ যাধালভ সদভাধত? 

(ও) দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফলও কাসম লতা এওচদ ফুসমলফভ 

বারীদ  অসওতাভ ঈধভ প্রমংওাভী অক্রফড  ীফামঙ্ঘদ। অলফসভওা  

সিলঝলদভ ফঢ ভােগুলমা শুথ ু দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফলও কাসম 

লতাভ দুফসঢআ লত দা, ভং দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ 

কাসমতাঢালও ম্মাসদঢ ওলভ, ঢালও ালাতুভলতভ ফলথয এওচদ ালাতভু লম 

কডয ওলভ। লবফদ ামফাদ রুযতীলও সিলঝদ  দযাদয লতলয এওাসথও 

ধুভস্কাভ লতা ল। সম সলদঝদ ঢালও ললাাআঝ লাঈল পযণযদা চাদা। 

সিলঝলদভ ভাডী ঢালও ‘দাআঝ’ ঈধাসথ প্রতাদ ওলভ।  



ণঘ ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফলও কাসমতাদ ওম অফাদ 

াসঢম ওলভ লত। বাভ ম্পলওয অলমাঘদা সওঢালভ ধসভসযলি অল 

আদযাঅল্লাল। 

ধসশ্চফা ভওাভ  চদকড ফলদ ওলভ, লবলওাদ লমঔও া দাঝযওাভ দী 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফলও সদল সদ্রূধ ওভলঢ ধালভ। লবফদঝা দী 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ-লও যিওাভী ওাঝুযলদ ললসঙম। লবঝা 

ওলওসঝ ধসশ্চফা লতলয প্রওাসযঢ লললঙ। ঐ ফি লতলযভ ভওাভ এ ফি 

ধভাথীলতভ যাধালভ লগ্রিালভভ ধভাদা চাসভ ওভলঢ ভাসচ দ। 

অভ লওাদ ম্প্রতালভ সওঙু লমাও ঘুসক্ত পি ওভলম অভ াসওভা ঢালতভ 

ফণযদ ওভলম, ওলমভ সদভাধত্তাআ াসঢম লল বা এং ওলমভ সরুলে 

বুে ওভা ল। লবফদঝা াফলদ অল আদযাঅল্লাল। 

বসত মা ল, ফুমফাদলতভ আসঢলাল লঢা এফদ লদও খঝদা অলঙ, 

লবঔালদ ফুসমফকড অফাদ (সদভাধত্তা) সদল তারুম লভল প্রলয ওলভলঙদ, 

ণঘ ঢাভা চাদলঢদ লব, লঔালদ আমাফ  দী াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লাফলও কাসমতাদওাভী লমাও অলঙ? ঢাললম ঈত্তভ লল: লযাাঁ। সওন্তু 

ঢালতভ ঈক্ত কাসম তাদওাভীলতভলও লঢযা ওভাভ সথওাভ সঙম। বসত ঢাভা 

লআ সপা ংগ্রল ওরুও দা লওদ, লবঝালও অফভা সদভধত্তা লম ফাসদ দা। 

এফদসও বসত ঢাভা সশুে, ধসভস্কাভ  যভীপাল গ্রলডলবাকয সদভাধত্তা 

ঘুসক্ত ওলভ ঢণাসধ। লবফদঝা াফলদ অফভা অলমাঘদা ওভ 

আদযাঅল্লাল। 

ঢাআ লবলওাদ ফুসমফ, বসত সপা া ঢাভ লণলও স্পি লওাদ সদভাধত্তা সদল 

প্রলয ওলভ, ঢু ঢাভ চদয ামফাদ রুযতী া ঐ ওম ওাঝুযদ 

সদফযাডওাভীলতভলও লঢযা ওভা চালব লল, বাভা সপা া সদভাধত্তা ঘুসক্ত া 

প্রসঢসিুসঢভ প্রসঢ লওাদরূধ মক্ষয ওভা যসঢঢ দী াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লাফলও সদল সদ্রূধ ওলভলঙ। 



অভ এ হুওুফ শুথু কাসমতালদভ ালণ ভাসভ চসড়ঢ লমাওলতভ লক্ষলত্রআ 

প্রলবাচয দ, ভং এলঢ ংযগ্রলডওাভী প্রসঢসঝ প্রঢযক্ষয  ধলভাক্ষ ঈধাতাদ 

ধবযন্ত এ হুওুফ সিৃঢ লল। অল্লালভ ালালবয ঢাভ সিাসভঢ অলমাঘদা 

াফলদ অল আদযাঅল্লাল। 

ণযাৎ বসত ধুলভা এওসঝ ভাে া এওসঝ লতলযভ ফি চদকড সফলম এআ 

কাসমতালদ সমি ল ণা ওলম ংযগ্রলড ওলভ া ওলম ঐওযফঢয 

লধারড ওলভ, ঢল এওচদ ফুসমলফভ চদয ঢালতভ ওলমভ লফাওালমা ওভা 

চালব। অভ ঢাভ ফালছ  ঐ ংকঞলদভ ফালছ লবলওাদ থভলডভ সদভাধত্তা 

ঘুসক্ত াসঢম লল বাল। ঘাআ আ সদভাধত্তা ঘুসক্ত সপা ললাও (লবঝালও অফভা 

সদভাধত্তা ঘুসক্ত লম ফাসদ দা।) ণা দয লওাদ ধেসঢভ সদভাধত্তা ঘুসক্ত 

ললাও। 

(ঔ) ঢযফালদ সতযফাদ ন্ত্রাসলভাথী অআদ, শুথু ন্ত্রালভ প্রসঢ ঈেেু 

ওভাভ ওাভলড থভধাওড় ওলভ। ণযাৎ ীফামঙ্ঘদওাভীলতভ সরুলে  

ফুসমফলতভলও সচলাত ওভাভ অহ্বাদ ওভাআ যাসিলবাকয ধভাথ। 

(ক) ধসশ্চলফ াওাভী লওাদ ফুসমফ ওুভঅলদ সডযঢ আহুতীলতভ 

তসযিযগুলমা প্রওালযয ডযদা ওভলঢ ধাভল দা। দযণা ঢালও 

ললফসঝওলতভ সরুলে যত্রুঢাভ (যাসে লসফসঝফ) সপলবালক ওাভারুে 

ওভা লল। 

(খ) লবলওাদ লতলযভ ফুসমফলতভ ঈধভ ীফামঙ্ঘদ ওভা ফালদ যস্থালদভ 

ফুসমফলতভ ঈধভ ীফামঙ্ঘদ ওভা। অভ াফলদ এআ অলমাঘদা অল লব, 

ফুমফাদলতভ ঈধভ ীফামঙ্ঘদ সদভাধত্তা ঢণা অফাদ াসঢম ওলভ লত। 

লবফদ অলমাঘদা অল লব, বঔদ লাভীভা ফুসমফলতভ লওাদ তমলও ন্দী 

ওভল, ঢঔদ তারুম লাভল সদভাধত্তা গ্রলড ওলভ স্থাদভঢ ফুসমলতভ 

সদভাধত্তা াসঢম লল বাল। 



(গ) লবলওাদ তূঢাাল সপাভ অলতদ ওভলঢ লকলম লদওগুলমা যঢয 

ংসমঢ এওসঝ নভফ ধূভড ওভলঢ ল। ঢাভ লযলর এআ প্রসঢিুসঢ সতল 

স্বাক্ষভ লদা ল লব, এ ওম ওণা সঞও। ণঘ ঢাভ লওাদ এওসঝ থাভা 

তঢূাালভ ংসিি ভাে লণলও া সপা প্রঢযাযী লণলও সদভাধত্তাভ প্রসঢিুসঢ 

লদাভ যাধালভ লদআ। এফদসও ঢাভা ঢালতভ অআদ লফলদ ঘমল সও দা 

লঝাভ ওণা ঈলল্লঔ লদআ। 

(ঘ) অভ এ ওণা মা লব, সপা লদওাভী যসক্ত সপা প্রতাদওাভী ভালেভ 

ওম সদি লণলও সদভাধত ণাওাভ সর প্রঘমদকঢ- এভ চা লম, 

আসঢধূলয ঈলল্লঔওঢৃ ঈতালভডগুলমা এভ সধভীঢ স্থাভ তসমম। 

(ঙ) এফদসও বসত অফভা লফলদ লদআ লব, সপা এওসঝ ধাভস্পসভও 

সদভাধত্তা ঘুসক্ত, ঢু এআ ঘুসক্ত াসঢম লল বাল। ওাভড ঢাভা লব 

সদভাধত্তাঘুসক্ত প্রতাদ ওলভ, ঢা ঐ ফি যভীঢ সলভাথী ওাদুদ লণলও ফুক্ত 

ণালও দা, লবগুলমা ঢাভা ঢালতভ ফালছ াওাভী া প্রা বাধদওাভীলতভ 

ঈধভ অলভাধ ওলভ ণালও। এফসদপাল ঢালতভলও ঝযাক্স লতাভ যঢয লণলও 

ফুক্ত ণালও দা। অভ ঢালতভলও ঝযাক্স লতাভ ফালছ ফুসমফলতভ ঈধভ 

ীফামঙ্ঘলদ ঢালতভলও ালাবয ওভা ল। লবআ ঢালতভ লতলয নভ ওলভ, লআ 

নলভভ ধুলয এঝা চাদলঢ ক্ষফ।  

ঢাআ অফভা বসত লফলদ লদআ লব, ল ন্তুসিক্রলফ এভ ঈধভ ঘুসক্ত ওলভলঙ, 

ঢাললম ঈত্তভ লম, ল গুরুঢভ গুদালল সমি লললঙ। াথয  মপ্রলালকভ 

সযওাভ লা যসঢঢ ঢালতভলও ঝযাক্স লতা চালব লদআ। ন্তুসি  ঘুসক্তভ 

ফাথযলফ এঝা লতা চালব লদআ। এ সলাল ধসশ্চফা লতলয ভ্রফডওাভী া 

লঔালদ াওাভী প্রলঢযলওআ সপা গ্রললডভ ফাথযলফ ফলা গুদালল সমি 

ল। ধক্ষান্তলভ অফভা বসত থসভ, সপা লম শুথ ু সঢক্রফ ওভা  প্রলয 

ওভাভ দুফসঢ। ললক্ষলত্র এঝাভ অলতদ ওভালঢ এওম নমানমগুলমা 

অসঢযঢ ল দা। 



আলদ লাবফ ভাসলফাহুল্লাল লও তারুম লভল যা ওভা ম্পলওয সচলজ্ঞ ওভা 

ললম সঢসদ লমদ: 

“ফাঅমা ১৫৬৮: বসত ফুসমফ যাীকড তারুম লভল প্রলয ওভলম 
লঔালদ মাসিঢ ল এং ঢালতভ ঈধভ ওালনভলতভ সসথ-সথাদ প্রলাক ওভা 
ল, ঢাললম ঢালতভ চদয তারুম লভল যা ওভা লাভাফ। ঢালতভলও এ 
লণলও সদলরথ ওভা লল। অভ এফদ দা ললম অফভা এঝালও শুথু ফাওরুল 
ফলদ ওভ। ঢল অভ ঢালতভ ালণ লঘা-লওদা চালব লল। ঢল লব  
স্তু বারাভা ঢাভা ফুসমফলতভ সরুলে যসক্ত চযদ ওভল, লবফদ স্ত্র, লমৌল া 
এচাঢী দ্রয, এথভলড লওাদ সওঙু ঢালতভ সদওঝ সক্র ওভা অলতৌ চালব 
লল দা।  

অল্লাল ঢা’অমা লমদ: 

 

َلْ ُُٕا َٔ ِٓ َلْ ذَ َْرُىُْ ذَْحَضَُٕا َٔ َ أ َٔ ٌَْ ْٕ ٌْْ اْْلَْػهَ ُْرُىْْ إِ ٍَْ ُك ُيْؤِيُِٛ  

“(লল ফুসমফকড!) লঢাফভা লীদম ললা দা এং সঘসন্তঢ ললা দা। লঢাফভা 

প্রওৃঢ ফুসফদ ললম লঢাফভাআ সচী লল।” (অলম আফভাদ:১৩৯) 

ঢাআ ঢালতভ সদওঝ এফদপাল প্রলয ওভা, বালঢ প্রলযওাভীভ ঈধভ ঢালতভ 

সসথ-সথাদ চাসভ ল, এঝা তুযমঢা, লীদফদযঢা  সন্ধভ অহ্বাদ। এঝা 

লাভাফ। অল্লাল ঢাঅমা অলভা লমদ:  

 

َلْ َُٕا َٔ َٔ ثْىِْ َػهَٗ ذَؼَا ٌِْ اْْلِ ا َٔ اْنؼُْذ َٔ  

“লঢাফভা গুদাল  চুমলুফভ ওালচ এলও লদযভ ললবাকীঢা ওভল দা।” 

(ফাসতা:২) 



ঢাআ ঢালতভলও লঘা-লওদা া দয লবওম ফাথযলফ ঢাভা ফুসমফলতভ ঈধভ 

যসক্তযামী ল, লগুলমাভ ফাথযলফ যসক্তযামী ওভা লাভাফ। লব এফদঝা 

ওভল, ঢালও তৃিান্তফূমও যাসি লতা লল এং সঢ তীখয ফ থলভ ঢালও 

অঝও ভাঔা লল।”3  

(চ) ঢাভধভ ওণা লম, বসত সপা সদভাধত্তা ল, ঢাললম ঘুসক্ত লঢা তুআ/ঢাভ 

সথও ধলক্ষভ ফালছ ল। অভ বাভা এঝালও ঘুসক্ত ফলদ ওলভ, ল স্থা এ 

ঘুসক্তঝা ল সপা গ্রলডওাভী যসক্ত  সপা প্রতাদওাভী ভালেভ ফালছ। অভ 

ঢালতভ ওণা দুবাী এঝা ঈপধলক্ষভ ঈধভআ সওঙু সদফ-ওাদুদ অযযও 

ওলভ। বঔদ এও ধক্ষ ঐ ওম সদফ-ওাদুলদভ লওাদঝা মঙ্ঘদ ওলভ, ঢঔদআ 

ঘুসক্ত াসঢম লল বা। লমঔও সপা লদওাভীভ ওঢযযগুলমা ম্পলওয ওণা 

লমলঙদ, সওন্তু সপা প্রতাদওাভী ভালেভ ওঢযয এং বাভা এঝালও ঘুসক্ত ফলদ 

ওলভ, ঢালতভ ফলঢ এঝা পি ওভলম ওী নমানম লল ল ম্পলওয লওাদ ওণা 

লমদসদ! 

আফাফ ফুলাম্মত আদুম লাাদ অয-যাাদী ভাসলফাহুল্লাল ওালনভভা ফুসমফ 

ন্দীলতভলও সদভাধত্তা লতাভ ধভ কাদ্দাসভ ওভলম ঢাভ ম্পলওয ম্পলওয 

লমদ: 

“৭৮৪- বসত ওাসনভলতভ লওাদ তম ফুসমফ ন্দীলতভ াক্ষাঢ ধা অভ 

ঢালতভলও লম: লঢাফভা ওাভা? চাল ঢাভা লম, অফভা যাী লমাও 

বাভা লঢাফালতভ লমাওলতভ লণলও সদভাধত্তা সদল প্রলয ওলভসঙ, ণা লম, 

অফভা ঔমীনাভ তূঢ - ঢাললম এফদ মা ফুসমফলতভ চদয ঐ ওাসনভলতভ 

ওাঈলও লঢযা ওভা চালব লল দা। ওাভড ঢাভা বা প্রওায ওলভলঙ, ঢা 

সদভাধত্তা গ্রললডভ স্বাপাসও তসমম। ুঢভাং এভ ওাভলড ঢাভা ফুিাসফদ 

(সদভাধত্তা গ্রলডওাভী) লম সলসঘঢ লল। ঢাআ এভধভ অভ ঢালতভ চদয 
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ঢালতভ ালণ কাদ্দাসভ ওভা চালব লল দা, বসত দা লভীভা ঢালতভ ধলণ াাঁথা 

লল তাাঁড়া। 

৭৮৫- ঢ:ধভ বসত অলমুম লাভ চাদলঢ ধালভ লব ঢাভা ন্দী। নলম 

ঢালতভলও লগ্রিাভ ওলভ। ঢ:ধভ ফুসমফভা ঢালতভ লণলও ধমাদ ওলভ ঘলম 

বা। ঢঔদ এওম ফুসমফলতভ চদয ঢালতভ সরুলে বুে ওভা এং ঢালতভ 

ফাম সঙসদল লদা চালব অলঙ। 

ওাভড ওাসনভভা ধলভ বা ওলভলঙ (ফুসমফলতভ ন্দী ওভা), ঢা বারাভা 

সদভধত্তাঘুসক্ত াসঢম লল বা। 

লবফদ অফভা লতঔলঢ ধাআ লব, বসত তারুম লাভলভ াতযা ঢালতভ ালণ 

কাদ্দাসভ ওলভ, ঢালতভ ম্পত সঙসদল লদ এং ঢালতভলও ন্দী ওলভ, ঢ:ধভ 

ন্দী ফুসমফভা ধাসমল বা, ঢঔদ ঢালতভ চদয অলমমু লাভলভ ালণ বেু 

ওভা এং ঢালতভ ম্পত সঙসদল লদা চালব অলঙ। লবললঢু এঝা াতযাভ 

ধক্ষ লণলও ঘসুক্তপি লম কডয। 

৭৮৬- এফসদপাল বসত লওাদ লমাও াতযাভ অলতলয া ঢাভ জ্ঞাঢালভ 

ঢালতভ ালণ এফদ অঘভড ওলভ অভ াতযা ঢালও ঢা লণলও াাঁথা দা লত, 

ঢাললম এওআ হুওফু। ওাভড সদলযাথলও সদলরথ দা ওভা ফালদ অলতয ওভা। 

ধক্ষান্তলভ বঔদ ঢাভা ঢালতভ অসফভ া চাফালঢভ চালন্ত এফদঝা ওলভ, 

ঢঔদ ফুিাদসফদলতভ চদয এলতভ ওালচভ ওাভলড ঢালতভ ওলফভ সদভাধত্তা 

মঙ্ঘদ ওভা চালব লল দা। ”4 

(ছ) বসত মা ল, অধসদ বা সওঙু ঈলল্লঔ ওভলম, অফভা ঢাভ  সওঙুআ 

লফলদ সদমাফ লব, ওালনভভা সপা সদল প্রলযওাভীভ চাদ ফাম  ধসভালভভ 

ঈধভ অক্রফড ওলভ। সওন্তু লব সপা সদল ঢালতভ ওালঙ বা, ল লঢা ধূয 

লণলওআ এগুলমা চালদ এং ল এগুলমা লফলদ লদ। ুঢভাং এঝা ঢাভ 
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ফালছ এং ঈক্ত লতলযভ ফালছ লখাসরঢ এওসঝ াফাসচও ঘুসক্ত। ঢাআ ঢা 

ভক্ষা ওভা অযযও? 

ঢাভ ঈত্তভ লম: ঢাললম অধদালতভ ওণা বারাভাআ ুছা বা লব, লব সরলভ 

ঈধভ ঘুসক্ত লললঙ, লঝা ঐ সদভাধত্তাঘুসক্ত া অফাদ দ, লবঝা নুওালালতভ 

ফালছ ধসভসঘঢ। ভং এঝা লম এফদ এওসঝ স্থা বঔদ এওচদ ফুসমফ 

সদলচভ চাদ, ফাম, ধসভাভ  বারীলদভ যাধালভ হুফসওভ ম্মুঔীদ ণালও। অভ 

অধদালতভ এআ স্বীওালভাসক্তআ সপা সদভাধত্তাঘসুক্ত লাভ ওম তসৃিপসিলও 

াসঢম ওলভ লত। ঢুভাং এঔালদ লওাদ সদভাধত্তা ঘসুক্ত ল দা অভ এওাভলড 

এভ লফাওালমা ফুমফালদভ ধক্ষ লণলও সদভাধত্তা লতাভ সরসঝ 

অযযও দ। ঢাআ লবফসদপাল ঢাভা ফুসমফলতভলও চাদ, ফাম, আজ্জঢ  

বারীলদভ যাধালভ হুফসওভ ফলথয লভলঔলঙ, লঢফসদপাল ফুসমফলতভ চদয 

ঢালতভলও হুফসওভ ফলথয ভাঔা তথ। 

(জ) এঔদ বসত মা ল লব, অধসদ বা ঈলল্লঔ ওভলমদ, ঢণা সপাভ 

লদওাভী ফুসমফলতভ ঈধভ যপ্রওাভ অক্রফড ল, এঝা লঢা বাভা ঢালতভ 

লতলযভ া ওলভ, ঢালতভ লক্ষলত্র ল। ধক্ষান্তলভ লঔালদ াফাদয 

স্থাদওাভী ফুাসনলভভ লক্ষলত্র লঢা এওম সর ল দা। 

ঢাভ ঈত্তভ: 

(১) অসফ লব ফি অক্রফডগুলমাভ ওণা লমসঙ, ঢাভ সথওাংযগুলমাভ 

লক্ষলত্রআ তীখযওামীদ স্থাদ অভ স্বল্পলফালত স্থালদভ ফালছ লওাদ ধাণযওয 

লদআ। সলযর ওলভ ওাভারুে ওভা া সদযাদ লতাভ লক্ষলত্র। 

(২) অসফ যাঔ অু লালচভ অম-আভাওী, যাঔ ফলুাম্মত অমফুঅআাত 

 যাঔ ফলুাম্মত অদ-দালন ুতাদী (অল্লাল ঢালও ওাভাফুক্ত ওরুদ!) এভ 

ঈতালভড লধয ওলভসঙ। এলতভলও ঢালতভ লতলয প্রললযভ ালণ ালণআ া 

াফাদয ফলভ ফলথযআ লগ্রিাভ ওভা ললঙ। অভ ওালভা ওালভা লক্ষলত্র 

লগ্রিালভভ ুসথাভ চদয সওঙুঝা ফ লধক্ষা ওভা ললসঙম। 



(৩) ঢাভধভ প্রশ্ন লম, তীখয স্থাদাওাভীভ ঈধভ অক্রফড ওভা তথ অভ 

স্বল্পলফালত ঈধভ অক্রফড ওভা তথ দ, এফদ লওাদ সদফ অলঙ সও? 

(ঝ) বাভা সপালও সদভাধত্তা ফলদ ওলভদ, ঢালতভলও অসফ অলতদ ওভ, 

ঢাভা অলফসভওা া ধসশ্চফা ংসথাদ া অআদ-ওাদুলদভ এওসঝ থাভা ঈলল্লঔ 

ওরুদ, বাভ বারাভা এওণাাা ুছা বা লব সপা লদওাভীভ চাদ, ফাম, 

আজ্জঢ  বারীলদভ ঈধভ লওাদ থভলডভ ীফামঙ্ঘদ ওভা তথ দ এং ল ঢাভ 

ালণ লদওৃঢ সপাভ ওাভলড ঢালতভ ঐ ফি অআদ-ওাদুদ লণলও সদভাধত, 

লবগুলমা সসপন্ন প্রওাভ চুমুফলও তথঢা সতললঙ, লবফদ অসফ এভ অলক 

ঈতালভলড ঈলল্লঔ ওলভসঙ। অভ এলক্ষলত্র দয লওাদ অআলদভ পূসফওা লদআ 

এং বসত ঢাভা সপা লদওাভী লণলও লওাদ সধলতভ অযঙ্কা ওলভ, ঢল 

ঢালতভ শুথু এঢঝুওু সথওাভআ অলঙ লব, ঢালও ঢালতভ লতয লণলও লভ ওলভ 

সতল। ঢণাসধ ঢাভ আচ্ছা, ঢালতভ সদলচলতভ সোন্ত লফাঢালও দ? 

(ঞ) যভীলঢভ াথাভড ফূমদীসঢ লম, ওালনভলতভ ভক্ত  ম্পত অফালতভ 

চদয লামাম। শুথুফাত্র সন্ধ া সদভাধত্তা ঘুসক্ত া সবম্মাঘুসক্তভ সথলদ ঢা 

ংভসক্ষঢ  লাভাফ ললঢ ধালভ। ওাভড যত্রুভ লতয লম বুে, তঔমতাসভ  

ালথ যলাভ ওভাভ লতয।5  

ঢাআ লব তাস ওভল সপা সদভাধত্তা ঘুসক্ত, ঢাভ এ যাধালভ ধসভস্কাভ, স্পি 

 সলভাথফুক্ত তসমম লধয ওভলঢ লল। দযণা ফূম স্থাআ লাম ণাওল। 

 

যভদ আমরা থমখিও থিই থয, ভিা এিটি 
ভিরাপত্তা চুভি, িাখ আখরিটি প্রশ্ন , 

িাখিখরর পক্ষ থেখি মুভখমর ভিরাপত্তা 
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োিার িারখে ভি মুভখমর পক্ষ 
থেখিও িাখিখরর ভিরাপত্তা োিা 

আবলযি য়? 

 
এ ফাঅমা নুওালালতভ তু’সঝ ফঢ ভললঙ। লমঔও আমফী অফাদঢ ভক্ষা দা 

ওলভ শুথফুাত্র এওসঝ ফঢ ঈলল্লঔ ওলভলঙদ। 

(ও) প্রণফ ফঢ: এঝা লম চুফহুভ (যাধও ংঔযও) নুওালাল লওভালফভ 

সপফঢ। ঢা লম, লওঈ সদভাধত্তা সদল তারুম ওুনলভ প্রলয ওভলম 

ওালনভভা ঢাভা লণলও সদভাধত্তাভ ফলথয ণাওল। 

আফাফ যালনী ভাসলফাহুল্লাল লমদ: “বঔদ লওাদ ফুমফাদ তম সদভাধত্তাদাফা 

সদল ওালনভলতভ লতলয প্রলয ওলভ, ঢঔদ ল ঈক্ত লতয ঢযাক ওভা া 

সদভাধত্তাভ লফাত ধূডয ওভাভ অক ধবযন্ত যত্রুভা ঢাভ লণলও সদভাধত্তাভ 

ফলথয ণালও। ঢালতভ চদয ঢালতভ ঈধভ অক্রফড ওভা া ঢালতভ ালণ 

কাদ্দাসভ ওভা চালব লদআ। 

বসত যত্রুভা ফুসমফলতভ দাভী  সযশুলতভলও ন্দী ওলভ, ঢণাসধ অসফ ঢাভ 

চদয যত্রুলতভ ালণ কাদ্দাসভ ওভা ধঙন্দ ওসভ দা। ভং অসফ ঢালতভ চদয 

এঝাআ ধঙন্দ ওসভ লব, ঢাভা ঢালতভ সদভাধত্তা সনসভল সতল এং ঢালতভ ঘুসক্ত 

ভাসভ  প্রওাযযপাল ঢালতভ সতলও ঙুলড় ফাভল। এঝা ওভাভ ধভ 

ফুসমফলতভ দাভী  সযশুলতভ চদয ঢালতভ সরুলে বুে ওভল।”6  

সঢসদ অভ লমদ: 

“বঔদ লওাদ ফুসমফ লমাও সদভাধত্তা সদল তারুম লভল প্রলয ওলভ, 

ঢ:ধভ লঔালদ সদলচভ স্ত্রীলও ণা দয লওাদ ফুসমলফভ স্ত্রীলও া 
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সদলচভ ম্পত ণা দয লওাদ ফুসমলফভ ম্পত লতঔলঢ ধা, লবগুলমা 

ফুযসভওভা ঢালতভ লণলও সঙদঢাআ ওলভ সদলসঙম, ঢাললম এলতভলও সদল লভ 

লল লবলঢ ধাভল। এআ সলাল লব এগুলমা যত্রুভ ফাসমওাদাথীদ দ এং বসত 

ঢাভা এ স্থা আমাফ গ্রলড ওভঢ, ঢাললম এগুলমা ঢালতভ লঢ দা। ঢাআ 

এঝা লঔাদঢ  কাদ্দাসভ দ। লবফদ, বসত এফদ লওাদ ফুসমলফভ ঈধভ ওঢৃযত্ব 

প্রসঢষ্ঠা লঢ, লব দয লওাদ ফুসমলফভ ফাম সঙদঢাআ ওলভলঙ, নলম ল ঈক্ত 

ঢাভ জ্ঞাঢালভ ঈক্ত ফাম সদল ঢাভ ফাসমলওভ সদওঝ লাধতয ওলভ, ঢাললম 

এঝা লঔাদঢ লঢ দা। লঔাদঢ লম, লবঝা গ্রলড ওভা তথ দ, লঝা গ্রলড 

ওভা।  

সওন্তু বসত ল ওালনভলতভ লওাদ ম্পলতভ ঈধভ ওঢৃযত্বযীম লল বা, ঢাললম 

ঢাভ সওঙুআ লদা ঢাভ চদয তথ লল দা। ঘাআ ঢা ওফ ললাও া লসয ললাও। 

ওাভড বঔদ ল ঢালতভ লণলও সদভাধত্তাভ ফলথয ণালও, ঢঔদ ঢাভা ঢাভ 

লণলও সদভাধত্তাভ ফলথয ণালও।”7  

অত-তুভরুম ফুঔঢালভভ লমঔও লমদ: 

“ফুিাসফদ ঢণা সদভাধত্তা প্রাণযীভ ফাঅমা - ল লম, লব দয লতলয 

সদভাধত্তা সদল প্রলয ওলভ, ঘাআ ল ফুসমফ ললাও া ওালনভ ললাও। লওাদ 

ফুসমফ তারুম লভল সদভাধত্তা সদল প্রলয ওলভলঙ, ঢাললম ঢাভ চদয 

লাভীলতভ ভক্ত, ম্পত  আজ্জলঢভ ঈধভ লওাদরূধ লিলক্ষধ ওভা 

লাভাফ।”8  

আলদ ওুতাফা ভাসলফাহুল্লাল লমদ, “ফাঅমা: লব যত্রু লতলয অফাদ সদল 

প্রলয ওলভ, ল ঢালতভ ম্পলতভ লক্ষলত্র ঢালতভ ালণ লওাদরূধ কাদ্দাভী 

ওভলঢ ধাভল দা া ঢালতভ ালণ ুসত লমদ-লতদ ওভলঢ ধাভল দা। 

…………………………….. 
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অভ ঢালতভ ালণ লঔাদঢ ওভা লাভাফ। ওাভড ঢাভা ঢালও যঢযবকু্ত 

সদভাধত্তা সতললঙ, লব যঢয মঙ্ঘদ ওভলম ঢালতভ ালণ সশ্বাখাঢওা ওভা 

লল এং লবললঢু এলঢ ঢাভ ধক্ষ লণলও ঢালতভলও সদভাধত্তা লতা 

লললঙ। এঝা বসত যলব্দভ ফলথয ঈলল্লঔ লদআ, সওন্তু ণযকঢপাল এঝা 

চাদালযাদা। এচদয ওালনভলতভ লওঈ বসত অফালতভ লতলয সদভাধত্তা সদল 

অাভ ধভ অফালতভ ালণ সশ্বাখাঢওঢা ওলভ, ঢাললম ল 

প্রসঢিুসঢপিওাভী লল।  

ঢাআ বঔদ এঝা প্রফাসডঢ লম, ঢঔদ ঢাভ চদয ঢালতভ ালণ লঔাদঢ ওভা 

চালব লল দা। ওাভড এঝা লম কাদ্দাভী। অভ অফালতভ বারীলদভ ফলথয কাদ্দাভী 

ওভাভ লওাদ ুলবাক লদআ।”9  

আফাফ যাসনী  আলদ ওুতাফা ভাসলফাহুল্লাল এভ ক্তয “সদভাধত্তাভ 
লফাওালমা সদভাধত্তা” এভ লণলও ুছা বা, লব সপদলতযীলও সদচ লতলয 

প্ররললযভ দুফসঢ লত এং ঢালও লবলওাদ থভলডভ চুমুফ লণলও সদভাধত 

ভাঔাভ প্রসঢিুসঢ লত, ল ঈক্ত সপদলতযী লণলও এঝা অযা  ওাফদা ওলভ 

লব ঈক্ত সপদলতযী বালতভ ফালছ প্রলয ওভম ঢালতভ ঈধভ লওাদরূধ 

অক্রফড ওভল দা। এঝা এওঝা প্রঘমদকঢ ঘুসক্ত। এভ ঈধভ সপসত্ত ওলভ 

এঝা িঢ লল লব, লওঈ লওাদ সপদলতযীলও সদচ লতলয প্রললযভ দফুসঢ 

লতাভ ধভ ঢাভ ঈধভ অক্রফড ওলভ সতলম ঈক্ত সপদলতযী লণলও ঢাভ 

ঈধভ ধািা অক্রফড দা ওভাভ অযা  ওাফদা ওভা বাল দা। ণযাৎ 

সদভাধত্তাভ লফাওালমা সদভাধত্তা এং ীফামঙ্ঘলদভ লফাওালমা 

ীফামঙ্ঘদ। 

এঙাড়া ওালনলভভ ধক্ষ লণলও ফুসমফলও সদভাধত্তা লতাভ সদাবয তাস 

লম ফুসমলফভ ধক্ষ লণলও ওালনভ সদভাধত্তা মাপ ওভা- এওণাভ ফলথয 

অফালতভ ধলক্ষআ তসমম ভললঙ। লবললঢু বসত ওালনলভভ ধক্ষ লণলও ফুসমলফভ 

                                                           
9 অমফুকসদ- ৯/২৩৭ 



সদভাধত্তা দা ণালও, ভং ফুসমফ সদচ চাদ, ফাম  আজ্জলঢভ যাধালভ পীঢ-

ন্ত্রি ণালও, ঢাললম ঈক্ত ফুসমলফভ ঈধভ ওালনভলও সদভাধত্তা লতা 

অযযও দ। 

এ ফঢসঝ আফাফ যাাদী ভাসলফাহুল্লাল ন্দীলতভ যাধালভ লব ফঢ ঈলল্লঔ 

ওলভলঙদ, বালতভ ালণ ওালনভভা া ঢালতভ যাও া ঢাভ প্রসঢসদসথ কাদ্দাসভ 

ওলভ - বা অসফ আসঢধূলয ঈলল্লঔ ওভমাফ লঝালওআ ফণযদ ওলভ। 

(ঔ) সবারঢী ফঢ: এঝা লম আফাফ যাওাদী ভাসলফাহুল্লাল এভ ফঢ। 

সঢসদ ‘লাতাসওুম অবলাভ’ সওঢালভ লমঔলওভ ক্তলযভ যাঔযা লমদ:  

“ঢাভ ক্তয-“ঢালতভ ধক্ষ লণলও ফুসমফলও সদভাধত্তা প্রতাদ ফালদ 

ফুসমলফভ ধক্ষ লণলও ঢালতভলও সদভাধত্তা প্রতাদ”- অসফ মলা, তুআ 

সদভাধত্তাভ ফালছ লওাদ অযযওী লবাকতূ্র লদআ। যভীপাল দ, 

লবৌসক্তওপাল দ এং প্রঘমদকঢপাল দ। ুঢভাং অললম লভলভ 

সদভাধত্তা সদল তারুম লভল প্রলযওাভী ফুসমলফভ চদয বঢঝওু ু ম্ভ 

ঢালতভ ম্পত সদল লদা এং বঢঝওু ুম্ভ ঢালতভ ভক্তধাঢ ওভা তথ।”10  

আফাফ ফাাভসত ভাসলফাহুল্লাল তাঈলত বাসলভী ভলঃ লণলও এঝা ঈলল্লঔ ওলভ 

লমদ:  

“বঔদ লওাদ ফুসমফ অফাদ সদল তারুম লভল প্রলয ওলভ ণা ঢালতভ 

ফালছ ন্দী সলাল ণালও, ধলভ ঢাভা ঢালও ফুক্ত ওলভ সদভাধত ওলভ লত, 

ঢঔদ ঢাভ চদয ঢালতভ চাদ ফালমভ ঈধভ অওসস্মও অক্রফড ওভা চালব 

লদআ। ভং ঢাভ ঈধভ অযযও ঢালতভলও সদভাধত্তা লতা। অভ তাঈত 

লমলঙদ, ঢাভ চদয ঢালতভ চাদ-ফালমভ ঈধভ অক্রফড ওভা চালব লল। 

ঢল বসত ঢাভা ঢাভ লণলও সদভাধত্তা লঘল ভালঔ, ঢঔদ ঈপলভ প্রসঢিুসঢ 
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ভক্ষা ওভা অযযও লল এং ঢালতভ ঈধভ অক্রফড ওভা ঢাভ ঈধভ লাভাফ 

লল।”11  

এ ফঢসঝআ যসক্তযামী। এলঢ সঢসদ হুওুলফভ লক্ষলত্র প্রঘসমঢ ভীসঢ-দীসঢ থঢযয 

লম আসিঢ সতললঙদ। অফভা বসত সপাভ লক্ষলত্র প্রঘসমঢ ভীসঢ লতসঔ, 

ঢাললম লতঔলঢ ধাআ, এঝা এও ধক্ষ লণলওআ প্রতাদ ওভা ল। এভ বারাভা লবৌণ 

ঘুসক্ত ম্পাসতঢ ল দা। অভ বসত ঘুসক্ত ম্পাসতঢ লঢ, ঢণাসধ লঝা াসঢম 

লল লবঢ। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

আমরা যভদ থমখি থিই থয, িাখিখরর পক্ষ 
থেখি মুভমখি ভিরাপত্তা প্রদাি, 

মুভখমর পক্ষ থেখিও িাখিরখি 

                                                           
11 অম-অলওাফু ুমঢাসদা- ১/২৭৮ 



ভিরাপত্তা প্রদাি আবলযি িখর, িাখ 
প্রশ্ন , মুভমখদর ভবরুখে যেু ও 
আক্রমখের পভরভিভি পযযন্তও ভি এই 

ভিরাপত্তাচুভি গড়াখব? 

 

ঈত্তভ লম, দা। অসফ াফলদভ ওলওসঝ সযলভাদালফভ ফলথয এআ সরসঝ যাঔযা 

ওভ আদযাঅল্লাল। 

(ও) ধসত্র ুন্নালভ প্রফাডাসত এভ ঈধভআ ধাা বা লব, লব যসক্ত 

ফুসমফলতভ সরুলে বলুে ঈস্কাদী লত ফুসমফলতভ ঈধভ ীফামঙ্ঘদ ওলভ, 

অল্লাল  অল্লালভ ভাূম (াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ) এভ সরুলে 

বুলে সমি ল এং দীসচ াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফলও কাসম লত ল 

দযলও সদভাধত্তা সতলম ল সদলচ সদভাধত ণাওল দা। 

 

১) ওা’ আলদ অযভালনভ খঝদা। 

আফাফ ুঔাভী ভাসলফাহুল্লাল লবভঢ চালভ আলদ অব্দুল্লাল ভাসব. লণলও ডযদা 

ওলভদ: 

ভাূমুল্লাল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ লমদ: ওা’ আলদ 

অযভালনভ লফাওালমা ওভাভ চদয লও প্রস্তুঢ অলঙ? ল অল্লাল  ঢাভ 

ভাূমলও ওি সতললঙ। ফুলাম্মত আলদ ফামাফা ভাসব. তাাঁসড়ল মলমদ: লল 

অল্লালভ ভাূম! অধসদ সও ঘালচ্ছদ অসফ ঢালও লঢযা ওভ লনসম? মলমদ: 

লযা। ফলুাম্মত আলদ ফামাফা ভাসব. মলমদ, ঢাললম অফালও অধদাভ 

সরুলে সওঙ ু মাভ দফুসঢ সতদ! মলমদ: মলঢ ধাভ। ঢ:ধভ ফুলাম্মত 

আলদ ফামাফা ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু ওা’লভ সদওঝ এল মলমদ: 



এআ লমাওসঝ অফালতভ লণলও তওা ঘালচ্ছ। ল অফালতভলও ওলি লনলম 

সতললঙ। অসফ লঢাফাভ ওালঙ এলসঙ লঢাফাভ লণলও সওঙ ুঋড ঘাআলঢ। ওা’ 

মম: অল্লালভ যধণ! াফলদ লঢাফভা ঢাভ প্রসঢ অলভা সভক্ত লল। সঢসদ 

মলমদ: অফভা লঢা ঢাভ দুাভী লল লকসঙ, ঢাআ এঔদ ঢাভ সরঝা 

লওাদ সতলও কড়া লঝা লতঔাভ অক ধবযন্ত ঢালও ঙাড়লঢ ঘাসচ্ছ দা। ঢাআ 

অসফ ঘাসচ্ছ, ঢুসফ অফালও এও াাও া তুআ াাও ঋড তা। 

ওা’ মম: অচ্ছা সত, ঢাললম অফাভ সদওঝ সওঙু ন্ধও ভাঔ। ঢাভা 

মলমদ, ঢুসফ সও সচসদ ঘা? মম: লঢাফালতভ স্ত্রীলতভলও ন্ধও ভাঔ। 

মলমদ: অফালতভ স্ত্রীলতভলও সওপাল লঢাফাভ সদওঝ ন্ধও ভাঔ, ওাভড 

ঢুসফ ললম অভলভ লঘল ুতযযদ ধুরুর? 

মম: ঢাললম লঢাফালতভ ন্তাদলতভলও ন্ধও ভাঔ। মলমদ: সওপাল 

অফালতভ ন্তাদলতভলও লঢাফাভ সদওঝ ন্ধও ভাঔ? ওাভড এলঢ ফাদুর 

ঢালতভলও কাসম সতল মল, এও াাও া তুআ াাও ঔালতযভ চদয 

ঢালতভলও ন্ধও ভাঔা লললঙ। এঝা অফালতভ চদয মজ্জাস্কভ লল। ভং 

অফভা লঢাফাভ সদওঝ অফালতভ ঢভাভীগুলমা ন্ধও ভাসঔ। 

ঢ:ধভ ঢাভা ঢালও এআ প্রসঢিুসঢ সতল সনলভ লকলমদ লব, ভালঢ সনলভ 

অলদ। ভালঢভ লমা সঢসদ অলমদ। ঢাভ ালণ সঙলমদ অু দাসমা। 

সঢসদ সঙলমদ ওা’লভ তথু পাআ। ওা’ ঢালতভলও তলূকযভ সতলও অাভ অহ্বাদ 

চাদাম। ঢ:ধভ ওা’ সদলঘ লদলফ অম। ঢঔদ ওা’লভ স্ত্রী মম: অধসদ 

এ ফ লওাণা বালচ্ছদ? মম: এ লঢা ফুলাম্মত আলদ ফামাফা  অফাভ 

পাআ অু দাসমা! লাসতলভ ডযদাওাভী অফভ যসঢঢ দযাদয ডযদাওাভীকড 

এ লমদ লব: ওা’লভ স্ত্রী মম: অসফ এওসঝ অাব শুদলঢ ধাসচ্ছ, ফলদ 

ললচ্ছ লবদ, ঢাভ লণলও ভক্ত ঝধলও ঝধলও ধড়লঙ। ওা’ মম: অলভ... এ 

লঢা ফুলাম্মত আলদ ফামাফা  অফাভ পাআ অু দাসমা। ম্মাসদঢ 

যসক্তলতভলও ভালঢভ লমা লওাদ তুলবযালকভ ওাভলড টাও সতলম াড়া সতলঢ 



ল। ডযদাওাভী লমদ, ঢ:ধভ ফুলাম্মত আলদ ফামাফা প্রলয ওভলমদ। 

ঢাভ ালণ প্রলয ওভম অলভা তু’চদ লমাও। 

………….. 

সঢসদ ঢাভ াণীলতভলও মলমদ, বঔদ ল অল, অসফ ঢাভ ঘলুমভ ঔযুভু 

প্রযংা ওলভ ঢাভ ঘ্রাড সদলঢ ণাও। লঢাফভা বঔদ লতঔল, অসফ ঢাভ ফাণা 

ফচঢুপাল থলভ লনলমসঙ, ঢঔদআ লঢাফভা ছাসধল ধড়ল। ঢাভ ঈধভ 

অখাঢ লাদল। সঢসদ অলভওাভ লমদ, ঢ:ধভ অসফ লঢাফালতভলও ঘ্রাড 

লযাাঁওালা।  

ওা’ ঘাতভ ধসভথাদ ওলভ ঢালতভ সদওঝ লদলফ অম। ঢাভ লতল লণলও ঔুযু 

ঙড়াসচ্ছম। সঢসদ লম ঈঞলমদ: অসফ অচলওভ ফঢ এঢ ঘ্রাড অভ ধাআসদ। 

ণযাৎ ুঘ্রাড। অফভ যসঢঢ দযাদয ডযদাওাভীকড লমদ: ওা’ মম: 

অফাভ সদওঝ অভ ভফদীলতভ লঘল ুঘ্রাড সসযি  লঘল গুডঢী 

ভফদী অলঙ। অফভ লমদ, সঢসদ মলমদ: অফালও লঢাফাভ ফাণা লণলও ঘ্রাড 

লদাভ দফুসঢ সতল? ওা’ মম: লযাাঁ, সদলঢ ধাভ। সঢসদ ঘ্রাড সদলমদ 

এং ঢাভ াণীলতভলও লযাাঁওালমদ। ঢ:ধভ অাভ মলমদ: অফালও 

অাভ ঘ্রাড লদাভ দুফসঢ সতল? মম: লযা। ঢ:ধভ ঢাভ ফাণা তৃঢ়পাল 

থভা লল লকলম সঢসদ াণীলতভলও মলমদ: অখাঢ ওলভা! ঢাভা অখাঢ 

ওলভ ঢালও লঢযা ওলভ লনমলমদ। ঢ:ধভ ওলম দী াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লালফভ সদওঝ এল খঝদাভ ডযদা সতলমদ।”12  

 এ লাসত লণলও স্পি ল লব, ফুলাম্মত আলদ ফামাফা ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা 

অদহু  ঢাভ াণীকড লদওগুলমা ওাচ ওলভলঙদ। ঢাভা এফদ থভলডভ 

ওণা লমলঙদ, লবগুলমা ওা’ আলদ অযভালনভ ফলদ সদভাধত্তাভ থাভডা সৃি 

ওভল। এপাল ঢাভা ঢালও লথাাঁওা লতদ। ঢাভ সদওঝ ঢালতভ প্রওঢৃ ঈলদ্দযয 

লমদসদ। ঢল ঢালও সদভাধত্তা লতাভ ওণা স্পিপাল লমদ সদ। অভ 

                                                           
12 সলল ুঔাসভ- লাসত- ৩৭৪১ 



ঢাভ ধক্ষ লণলও ঢালতভলও ওণাাঢযা মাভ, তলূকয প্রলয ওভাভ এং ঢাভ 

সদওঝঢযী লাভ দফুসঢ লতা ল। ণযাৎ সপাভ সসদফল লবঝা লতা 

ল। নলম ঢাভা এআ দুফসঢলওআ ঢালও লঢযাভ ুলবাক সলাল যলাভ 

ওলভদ। 

সদলনাক্ত ধলেগুলমা বারাভা ঈধলভাক্ত সরগুলমা স্পি ল: 

(ও) ঢাভা ওা’লভ াফলদ দী াল্লাল্লাল অমাআসল াাল্লালফভ সদন্দা ওলভ 

লমলঙদ: ল অফালতভলও ওলি লনলম সতললঙ। ণযাৎ ঘালধভ ফলথয লনলম 

সতললঙ। এভ প্রওাযয ওণাসঝ ওুনভ। ঢল বসত ঢাভা ফলদ ফলদ দয লওাদ 

ণয মুসওল লভলঔ ণালওদ, ঢাললম সপন্ন ওণা। লবফদ, ঢাভা সচলাত ওভলঢ 

ওভলঢ লান্ত লল লকলঙদ, বাভ ফলথয ওলিভ ওাভলড ঢালতভ চদয া  

ধুভস্কাভ ণালও, া এচাঢী লওাদ ণয ঈলদ্দযয সদলম।13 এ স্থাসঝভ 

ঈতালভড লম, লবফদ অচলও এওচদ ফুচাসলত অলফসভওা এল ঢালতভ 

াফলদ মম: ন্ত্রাীভা লঢা অফালতভলও ঘালধভ ফলথয লনলম সতললঙ, লান্ত 

ওলভ লনলমলঙ, অফভা লঢাফালতভ লণলও ঋড ঘাসচ্ছ। লবদ এভ ফাথযলফ ঢালতভ 

ফালছ প্রলয ওলভ ঢালতভ ঈধভ অখাঢ লাদলঢ ধাসভ। এ সরঝা ভাূমুল্লাল 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ ফণযলদভ ফাথযলফ ুম্পন্ন লললঙ। 

(ঔ) ঢাভা ওা’লভ ওালঙ ঢালতভ প্রওৃঢ ঈলদ্দযয প্রওায ওলভদসদ। ভং ঢাভা 

লমলঙদ, ঢাভা ঋড ঘালচ্ছদ। এভ ঈতালভড লম, লবফদ এওচদ যসক্ত 

বুেভঢ যত্রুলতভ লতলয সকল ঢালতভ ওালঙ বাাভ াি ওাভড প্রওায 

ওভম। লবফদ যত্রুলতভ তূঢাা লণলও এওসঝ ভ্রফড সপাভ অলতদ ওভম। 

ঈলদ্দযয লম, ঢালতভ ধভাথীলতভ লঢযা ওভা, ভ্রফড ওভা ঈলদ্দযয দ। 

                                                           
13 যভহুম ুঔাসভ সমআসদ াত্তাম- ৯/২৪৭, নাঢহুম াভী- ৯/২৫০ 

 



এওাভলডআ আলদ লাচাভ ভাসলফাহুল্লাল ওা’লভ লঢযাভ খঝদা লণলও সচযঢ 

ফাঅমাফূললভ ফলথয ঈলল্লঔ ওলভদ:  

“এলঢ বলুে প্রলাচলদ এফদ ওণা মাভ তথঢা ধাা বা, বাভ প্রওঢৃ ণয 

ক্তাভ ঈলদ্দযয দ।”14  

অভ অফালতভ পাআলভা সপা লদাভ ফ সফণযা ওণা লমদসদ। ভং 

ঢাভা লওৌযমধূডয ওণাভ অশ্র সদললঙদ। ওাভড ঢাভা এওণা লমদসদ লব, 

লঢাফভা অফালতভ লণলও সদভাধত, অভ ঢাভধভ ঢালতভলও লঢযা ওলভলঙদ। 

ভং ঢাভা লমলঙদ: অফভা সযক্ষাভ চদয এলসঙ। অভ ঢালতভ ঈলদ্দযয সঙম 

সফাদ ঘামালদা সযঔা, লবদ লঢাফালতভলও লঢযা ওভলঢ ধালভদ। ঢাভা অলভা 

লমলঙদ: অফভা ভ্রফলডভ চদয এলসঙ। অভ ফুসমফ ঈম্মালভ সালা া ভ্রফড 

লম সচলাত। ঢাভা লমলঙদ: অফভা যাভ চদয এলসঙ। অভ ওভুঅলদভ 

ডযদা দবুাী এঝা চালান্নাফ লণলও ফসুক্ততাদওাভী যা। 

(ক) সঢসদ ঢালতভ সদওঝ স্ত্র ন্ধও ভাঔাভ প্রসঢিুসঢ সতললঙদ। নলম 

সবারঢীাভ ঢাভ সদওঝ স্ত্র সদল এললঙদ, লবদ লওৌযম ধূডয ল। 

আলদ লাচাভ ভাসলফাহুল্লাল লমদ: 

“আদুঢ ঢীদ লমদ: আফাফ ুঔাসভ লব সরলভ থযা াসচললঙদ (আফাফ 

ুঔাসভ থযালভ দাফ সতললঙদ – অফাদ সলাল স্ত্র ন্ধও ভাঔা ), এআ 

লাসতল ঢাভ প্রসঢ আসিঢ লদআ। ওাভড ঢালতভ ঈলদ্দযয সঙম শুথ ুলথাাঁওা লতা। 

স্ত্র ন্ধও ভাঔাভ তথঢা ুছা বা ঢাভ ধূলযভ লাসত লণলও। সঢসদ লমদ: 

অভ স্ত্র সক্র া ন্ধও ভাঔা বাল এফদ ওালনলভভ সদওঝ, বাভ ালণ 

যম্মঢ সবম্মাঘুসক্ত ভললঙ। ওা’লভ ালণ সবম্মাঘুসক্ত সঙম। সওন্তু ল ঢাভ 

প্রসঢিুসঢ পি ওলভলঙ। ঢাভ ঘুসক্তভ ফলথয সঙম, ল অল্লালভ ভাূলমভ 

সরুলে ওাঈলও ালবয ওভল দা। সওন্তু ল ঈক্ত ঘুসক্ত পি ওলভলঙ। এচদযআ 
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ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ লখারডা ওলভলঙদ: ল অল্লাল  

ঢাভ ভাূমলও ওি সতললঙ।”  

আদুঢ ঢীলদভ অধসত্তভ ঈত্তভ লতা ল এপাল লব, বসত ঢালতভ ফালছ 

সবসম্মলতভ সদওঝ স্ত্র ন্ধও ভাঔাভ প্রঘমদ দা ণাওঢ, ঢল ঢাভা ঢাভ সদওঝ 

এ প্রিা সতঢ দা। ওাভড বসত এফদ সরলভ প্রিা লত, বা ঢালতভ ফালছ 

প্রঘসমঢ লদআ, ঢাললম ঢাভ ফালছ লন্দল সৃি লল এং ঢাভ লওৌযলমভ 

ঈলদ্দযয যণয লল বাল।  

ঢাআ লবললঢু ঢালতভ ঈলদ্দযয সঙম লথাাঁওা লতা, ঢাআ ঢাভা ঢাভ ফালছ এআ 

থাভডা ৃসি ওভলমদ লব, ঢালতভ ালণ লব ওাচ ওভা তথ, ঢাভা ওা’লভ 

ালণ ল ওাচআ ওভলদ। নলম এআ লওৌযলমভ ওাভলড ওা’ ঢালতভ ালণ 

এওফঢ লল লকম। লবললঢু ল ধূয লণলও ঢালতভ ঢযাসতঢাভ যাধালভ 

চাদঢ। এপাল লওৌযম ধূডয লম। অভ ঢাভ প্রসঢিুসঢ পলিভ সরসঝভ 

যাধালভ ল লখারডা লত সদ া ঢাভা ঢাভ যাধালভ এফদ লখারডা লতদসদ।15  

এভ ঈতালভড লম, লবফদ এওচদ ফুচাসলত যত্রুলতভ তূঢাা লণলও যাী 

সপা ঘাআম। বালঢ এভ ফাথযলফ ঢালতভ লতলয ঠলুও ঢালতভ ঈধভ অখাঢ 

লাদলঢ ধালভ। ঢাআ তূঢাালভ ওফযওঢযালতভ সদওঝ সপাভ অলতলদভ প্রওৃঢ 

ওাভড ঠাওাভ চদয ঢালতভ লতলযভ সসপন্ন লওাম্পাদীভ ালণ যাভ ওণা 

প্রওায ওভম। 

(খ) ওা’ আলদ অযভান ঢালতভলও তলূকয প্রলয ওসভলসঙম(“ঢ:ধভ 

ঢালতভলও তলূকয টাওম”)। ণযাৎ লবফদ ধালধাঝয ওফযওঢযাভা সপাভ 

ালওলও সফাদন্দলভ প্রললযভ দুফসঢ লত। 

(গ) ল ঢালতভ লণলও সদলচলও সদভাধত ফলদ ওভসঙম। এওাভলডআ ঢাভ স্ত্রী 

বঔদ অযঙ্কা প্রওায ওভম, ঢঔদ ল মম: এ লঢা অফাভ পাআ ফলুাম্মত 
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আলদ ফামাফা  অফাভ তথুপাআ অ ু দাসমা! ফলুাম্মত আলদ ফামাফা 

ললমদ ঢাভ লালদভ ধুত্র। অভ অু দাসমা ললমদ ঢাভ তথুপাআ।16 

এঝা ঐ ওম লমাওলতভ ওণাভ চা লল বা, বাভা লম, ফুচাসলতলতভ 

চদয সপা সদল অলফসভওা প্রলয ওলভ অাভ ঢালতভ ঈধভ অক্রফড ওভা 

চালব লদআ। ঢাভা ঢাভ ওাভড ডযদা ওলভ এআ লম লব, অলফসভওা বসত 

ঢালতভ লণলও সদলচলতভলও সদভাধত ফলদ দা ওভঢ, ঢাললম ঢালতভলও প্রলয 

ওভলঢ সতঢ দা। 

(ঘ) ঢাভা ঢালও তূকয লণলও সদলঘ লদলফ অলঢ অহ্বাদ চাদা। ঢ:ধভ 

ঢাভ ালণ ঘমলঢ ণালও। ঢাভধভ এওাভ ঢাভ ঘুলমভ ঘ্রাড লদাভ অলতদ 

ওলভ, ঢ:ধভ অাভ এওআ অলতদ ওলভ। এগুলমাভ ঈলদ্দযয এঝাআ 

সঙম লবদ, ল ঢালতভ যাধালভ সদসশ্চন্ত লল বা। এভ ঈতালভড লম লবফদ 

লওাদ ফুচাসলত অলফসভওা বালচ্ছ ঢালতভ ঝাাভ ধ্বং ওভাভ চদয। ঢাআ 

ঢালতভ সদওঝ সফাদ ঘামদা সযঔাভ চদয সপাভ অলতদ ওভম এং ওাবযঢ 

সফাদ ঘামদাভ প্রসযক্ষড শুরু ওলভ সতম। ণা লওঈ মম, ল ভ্রফলডভ 

চদয এললঙ। ঢাভধভ ঢাভ অাভ প্রওৃঢ ঈলদ্দযয লকাধদ ওভাভ চদয 

লফাক্ষফ ুলবালকভ লধক্ষা ঢালতভ ফুদ্র তওলঢ  সঘসড়াঔাদা ভ্রফড 

ওভলঢ মাকম। 

এগুলমাআ এফদ ওাচওফয, লবগুলমা বারাভা সদভাধত্তা া সদভাধত্তাভ সওঙুঝা 

ংয ুছা বা। অভ এলঢ বেুলওৌযম সলাল যত্রুলতভলও লথাাঁওা লতাভ 

ঈলদ্দলযয সফণযা মা ললসঙম। যাঔুম আমাফ আলদ ঢাআসফা 

ভাসলফাহুল্লাল এ সরগুলমাভ সলিরড ওলভলঙদ এং বাভা সধভীঢ ওণা 

লম ঢালতভ চা সতললঙদ। অভ ঢযন্ত ধসভস্কাভপাল এওণা স্পি 

ওলভলঙদ লব, ওা’লও ঢঔদ অফাদ ঢণা সদভাধত্তাভ প্রসঢিুসঢ া এথভলডভ 
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লওাদ থাভডা লতা ললসঙম। সওন্তু ল ফুসমফলতভ ঈধভ ীফামঙ্ঘদ ওভাভ 

ওাভলড এগুলমা লওাদ ওালচ অলসদ। ঢাআ যাঔ ভাসলফাহুল্লাল লমদ: 

“তসমলমভ সবারঢী ধেসঢ: লব ধাাঁঘচদ ফুসমফ ঢালও লঢযা ওলভসঙম, ঢণা 

ফুলাম্মত আলদ ফামাফা, অু দাসমা, অব্বাত আলদ যীভ, লাসভ আলদ 

অঈ  অু অ আলদ চুাআভ- ঢালতভলও ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু 

অমাআসল াাল্লাফ ঢাভ ঈধভ অওসস্মও অক্রফড ওভাভ এং ওণাভ 

ফাথযলফ লথাাঁওা লতাভ দুফসঢ সতলসঙলমদ। বালঢ ওণাভ ফলথয প্রওায ওলভ 

লব, ঢাভা ঢালও সদভাধত্তা সতললঙ এং ঢাভ ালণ এওফঢ লল লকলঙ। 

ঢ:ধভ ুলবাক ুলছ লঢযা ওলভ লনলম।  

অভ এঝা চাদা অলঙ লব, লওঈ লওাদ ওালনভলও প্রওালযয সদভাধত্তাভ 

প্রসঢিুসঢ সতলম া এফদ পা প্রওায ওভলম, এভধভ অভ ওনুলভভ ওাভলড ঐ 

ওাসনভলও লঢযা ওভা চালব লদআ। এফদসও বসত লাভী ফুসমফ ফলদ ওলভ লব, 

ফুসমফ ঢালও সদভাধত্তা সতলবলঙ এং এ সলালআ ঢাভ ালণ ওণা লম, 

ঢাললম ল সদভাধত্তাপ্রাি লল বাল।  

দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ লমদ, বা অফভ আলদ লাফও ডযদা 

ওলভলঙদ: “বসত লওঈ লওাদ লমাওলও সদচ ভক্ত  ম্পলতভ যাধালভ 

সদভাধত ফলদ ওলভ, অভ এভধভ ঈক্ত লমাও ঢালও লঢযা ওলভ লনলম, 

ঢাললম এফদ লমাও লণলও অসফ ম্পওযফুক্ত। বসত সদলঢ যসক্ত ওালনভ 

ললাও দা লওদ।”17  

ুমাআফাদ আলদ াভত ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু দী াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লাফ লণলও ডযদা ওলভদ, দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াল্লাফ লমদ: 
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“বঔদ লওাদ লমাও লঢাফালও সদচ ভক্ত  ম্পলতভ যাধালভ সদভাধত ফলদ 

ওলভ, ঢঔদ ঢুসফ ঢালও লঢযা ওভল দা।”18  

লবঢভ অু হুভাভা ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু দী ওভীফ াল্লাল্লাহু 

অমাআসল াাল্লাফ লণলও অলভা ডযদা ওলভদ লব, “ইফাদ লম 

সশ্বাখাঢওঢাভ সদন্ত্রড। লওাদ ফুসফদ সশ্বাখাঢওঢা ওভলঢ ধালভ দা।”19 

আফাফ ঔাত্তাী ভাসলফাহুল্লাল এভ তাস লম, ঢাভা এআ সশ্বাখাঢওঢা ওভাভ 

ওাভড লম, ল অলক লণলওআ সদভধত্তা ঘুসক্ত লণলও লভ লল সকলসঙম এং 

প্রসঢিুসঢ পি ওলভসঙম। সঢসদ অলভা তাস ওলভদ লব, লব ওালনলভভ ালণ 

সদভাধত্তা ঘুসক্ত লদআ, ঢাভ লক্ষলত্র এফদ ওভা তথ, লবফসদপাল তদয অক্রফড 

া ঢওযীলঢ গুি অক্রফড তথ।   

সওন্তু এভ চা লতা লল: ালাসকড (ভাসতাল্লাহু অদহুফ) এ খঝদাভ 

ফ লব  ওণা লমলঙদ, লগুলমাভ বারাভাআ ল (অালভা) সদভাধত্তাপ্রাি 

লল লকলঙ। ঢাভ যসদন স্থা এআ সঙম লব, ঢাভ ফালছ এআ থাভডা তঢসভ 

ললসঙম লব ল সদভাধত্তা লধললঙ। অভ এফদ লক্ষলত্র শুথু ওুনুভীভ ওাভলড 

লঢযা ওভা চলব লদআ। ওাভড সদভধত্তা ঘুসক্ত লভীভ ভক্তলও সদভধত ওলভ 

লত। এফদসও এভ লণলও ওফ স্তু বারাভা লওঈ ফুিাসফদ া সদভাধত্তাপ্রাি 

লল লবলঢ ধালভ। বা অধদ স্থালদ ওলমলভআ চাদালযাদা।  

প্রওৃঢধলক্ষ এঔালদ ঢাভা ঢালও লঢযা ওভাভ ওাভড লম, ল অল্লাল  ঢাভ 

ভাূমলও কামফন্দ ওভঢ। অভ বাভ ভক্ত এ ওাভলড লামাম ল, ঢালও লওাদ 

সদভাধত্তা া সবম্মাঘসুক্ত সদভাধত ওভলঢ ধালভ দা। এঝা লম এআ স্থাভ 

দরুূধ লব এফদ যসক্তলও লওাদ ফুসমলফভ ধক্ষ লণলও অফাদ ঢণা 

সদভাধত্তাভ প্রসঢিুসঢ লতা লম বালও টাওাসঢভ ওাভলড া অল্লাল  ঢাভ 

                                                           
18 ডযদা ওলভলঙদ আলদ ফাচাল ভাসলফাহুল্লাল।  

19 ডযদা ওলভলঙদ আফাফ অু তাঈত  দযাদয আফাফকড। 



ভালূমভ সরুলে বেু ওভাভ ওাভলড ণা লতলয সযঙৃ্খমা সৃিভ ওাভলড লঢযা 

ওভা াসচ, ণা এফদ লওাদ যসক্তলও লওাদ ফুসমলফভ ধক্ষ লণলও 

সদভাধত্তাভ প্রসঢিুসঢ লতা লম বালও সবদাভ ওাভলড লঢযা ওভা াসচ, 

ণা এফদ যসক্তলও লওাদ ফুসমলফভ ধক্ষ লণলও সদভাধত্তাভ প্রসঢিুসঢ 

লতা লম, বালও আভসঢতালতভ ওাভলড ণা আমালফভ লওাদ রুওদ 

ধসভঢযাক ওভাভ ওাভলড লঢযা ওভা াসচ। এফদ যসক্তভ ালণ লওাদ থভলডভ 

সদভাধত্তা ঘসুক্ত ওভা চালব লদআ। ঘাআ সদভাধত্তা ঘসুক্ত (অফাদ) ললাও া 

সন্ধঘসুক্ত (হুতদাল) ললাও া সবম্মাঘসুক্ত ললাও। ওাভড ঢালও লঢযা ওভা ‘লত’ভ 

ন্তপূযূ্ঢ, ঢাভ লঢযা শুথ ু এওাভলড দ লব, ল ওালনভ, লাভী। লবফদঝা 

াফলদ অল আদযাঅল্লাল। 

অভ গুি অক্রফড  তদয অক্রফড ওভালঢ লওাদ ফযা লদআ, ওাভড 

এফদ লওাদ ওণা া ওাচ লদআ বাভ বারাভা ঢাভা এ লণলও সদভাধত লললঙ া 

ফলদ ওলভলঙ ঢাভা সদভাধত্তা মাপ ওলভলঙ। ধক্ষান্তলভ ওা’ আলদ 

অযভালনভ খঝদাসঝ এভ সধভীঢ। ঢাভ যাধালভ এঝা প্রফাসডঢ লব, ল 

অল্লাল  ঢাভ ভামূলও কামফন্দ ওভাভ ফাথযলফ ওি সতললঙ। অভ এচাঢী 

ধভালথভ লক্ষলত্র অফাদ ণাওলম ভক্ত সদভাধত ল দা।”20  

আদু ঢাআসফযাল ভাসলফাহুল্লাল অলভা লমদ:  

“ওলমভ চাদা অলঙ লব, ভলক্তভ সদভাধত্তাভ লক্ষলত্র সদভাধত্তা ধাাভ 

থাভডাআ প্রওৃঢ সদভাধত্তা সলাল থঢযয। অভ ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লাফ লব তমসঝলও ওা’ আলদ অযভালনভ সদওঝ ধাসঞলসঙলমদ, ঢাভা 

ঢাভ সদওঝ এলসঙম ঋড ঘাাভ ওণা লম। ঢাভা ঢাভ ালণ ওণাাঢযা 

লমলঙ। এওালণ ঘলমলঙ। ল ঢালতভ সতও লণলও সদলচভ চাদ  ফামলও 

সদভাধত ফলদ ওলভসঙম। এঙাড়া আসঢধলূয ঢাভ ফালছ  ঢালতভ ফালছ সদভাধত্তা 

                                                           
20 অ াসভফুম ফামুম- ২/১৭৯-১৮২ 

 



ঘসুক্ত সঙম। ঢাআ ঢাভ থাভডা সঙম, ঢা এঔলদা লাম অলঙ। ঢাভধভ ঢাভা ঢাভ 

ফাণা লণলও কুসন্ধভ ঘ্রাড সদলঢ ঢাভ সদওঝ দুফসঢ ঘা। ল এওালভভ ধভ 

অলভওাভ দফুসঢ লত। এ গুলমা সচসদআ সদভাধত্তা প্রফাড ওলভ। ঢাআ 

বসত দী া.লও কাসম দা সতলম, শুথু ওালনভ লাভ ওাভলড ঢালও অফাদ 

লতাভ ধভ, এং এফদঝা প্রওায ওভা লব ঢাভা ঢাভা ঢাভ সশ্বি এং ঢাভ 

লওাদ ক্ষসঢ ওভলঢ আচ্ছুও দা, এং ঢাভধভ ঢালতভ ধক্ষ লণলও ঢাভ লাঢ 

থভাভ দুফসঢ ঘাা…এলভ ফাথযলফ ঢালও লঢযা ওভা ালাসলতভ চদয 

চালব লঢ দা। 

ুঢভাং এভ লণলও চাদা লকম, অল্লাল  ঢাভ ভামূলও ওি লতা ললম 

লঢযা ওভা অযযও। লওাদ অফাদ া ঘসুক্ত এফদ লমাওলও সদভাধত্তা সতলঢ 

ধালভ দা।”21 

যাঔ দাসভ অম-নালত (অল্লাল ঢালও ওাভাফুক্ত ওরুদ!) এভ ফলঢ বসত 

সপা এওসঝ সদভাধত্তাঘুসক্ত, সওন্তু সঢসদ নাঢা সতললঙদ লব, এআ সদভাধত্তা 

ঘুসক্ত অলফসভওালও ফুসমফলতভ অক্রফড লণলও ভক্ষা ওভল দা এং এ ফি 

ংয বারাভা ১১ আ ললেম্বলভভ লফাাভও লাফমাভ ঈধভ লওাদ অধসত্ত 

অল দা। অসফ ঢাভ নাঢাভ সভডসঝ ধাঞওলতভ াফলদ ঢুলম থভসঙ: 

ললেম্বভ ১১ এভ সপবাদগুলমাভ যাধালভ স্থাদ লম- লগুলমা সঞও 

 চালচ সঙম। ওাভদ যালফসভওা লম ঢযফাদ ফল ওনুলভভ ফাণা, এং 

বাভা অল্লাল  ঢাাঁভ ভামূ াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ যাসথও 

গুরুঢভ ধবযালভ ফাদদা ওলভলঙ, ঢাাঁলতভ সরুলে বেুভঢ ভললঙ  ঢালতভ 

ফলথয যসদওিৃ। যালফসভওা াফসিওপাল এওসঝ ো সললল কডয লল, 

ওাভদ যালফসভওাভ চদকলডভ ফণযদ ঙাড়া লপ্রসলটে, লধোকদ সওংা অসফয 

– ওালভাভআ লওাদ এওচ্ছত্র ওঢৃযত্ব লদআ, ক্ষফঢা লদআ। 
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বসত ঢাভা (লপ্রসলটে, লধোকদ সওংা অসফয) লওাদ ধসমসভ লক্ষলত্র 

চদকলডভ লঔামঔুসযভ মূ্পডয সরুলে বা ঢাললম চদকদ ঢালতভ 

ক্ষফঢাঘুযঢ ওভল। অভ এসঝ যচদসসতঢ। ভালেভ ঈধভ ভওালভভ লওাদ 

ফলদাধসম া এওলঘসঝা সদন্ত্রদ লদআ। ভাে চদকলডভ াফসিও ফাসমওাদাভ 

থীদ লবঔালদ ঢালতভ প্রলঢযলওভ ংযীতাসভত্ব অলঙ। বসত অধসদ এ ঢয 

ম্পলওয কঢ লদ ঢাললম অধদাভ ওালঙ ধসভষ্কাভ লল বাল লব 

াফসিওপাল ঢাভা ওলম (যালফসভওাভ লপ্রসলটে, লধোকদ, অসফয, 

চদকড আঢযাসত) অআদকঢপাল এওসঝ সপন্ন ো (a single juridical 

person) লম ধসভকসডঢ লল। াফসিওপাল ঢালতভ স্থা ওা’ আদ 

অম-অযভান-এভ দরুূধ বালও লঢযা ওভলঢ ভাূমুল্লাল  াল্লাল্লাহু 

অমাআসল াাল্লাফ ঢালভীত  সদলতযয সতলসঙলমদ। ালাস ফুলাম্মাত আদ 

ফামাফা ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু প্রঢাভডাভ অশ্র সদল ওা’লও লাওা 

াসদল লঢযা ওলভসঙলমদ। সঢসদ াসলযওপাল ওা’লও অফাদ (সদভাধত্তাভ 

সদশ্চঢা, ঘসুক্ত) সতলসঙলমদ, সওন্তু অল্লাল  ঢাাঁভ ভাূম াল্লাল্লাহু 

অমাআসল াাল্লালফভ ফাদদাভ ধভালথ ধভঢযীলঢ ঢালও লঢযা 

ওলভসঙলমদ। ওা’ এভ ধভাথ সদঙও ফুসমফলতভ সরুলে বেুভঢ ণাওাভ 

ঘাআলঢ গুরুঢভ সঙম। ওা’ আদ অম-অযভালনভ সরুলে প্রঢাভডা া 

লওৌযম মম্বলদভ ওাভদ সঙম অল্লাল  ঢাাঁভ ভামূ াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লালফভ ফাদদা ওভা  ঘভফ ীফামঙ্ঘদ। সদঙও বেুভঢ লাভ 

ওাভলদ ঢাভ সরুলে এ থভলডভ লওৌযলমভ অশ্র লদা লসদ। 

অভ ঢযফালদ যালফসভওাভ স্থা ওা’ আদ অম-অযভালনভ ফলঢাআ। 

যালফসভওা লওমফাত্র বেুভঢ ওাসনভ দা, ভং ল লম এ বলুক ওনুলভভ 

আফাফ, অল্লাল, ঢাাঁভ ভামূ  াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ  ফুসমফলতভ 

সরুলে বাভ ফাদদা  ীফামঙ্ঘদ ঢযন্ত ঘভফ ফাত্রা লধৌলঙ লকলঙ। 



যাঔ অম-আমাফ আদু ঢাআসফযাল ভাসলফাহুল্লাল ঢাভ সওঢা অ-

সভফুম ফামুম ‘অমা যাসঢফ অভ-ভাূম এভ ঔন্ড ২, ধৃষ্ঠা ১৭৯ এ 

লমলঙদঃ 

“লব ধাঘচদ ফুসমফ ঢালও (ওা’) লঢযা ওলভসঙলমদ – ফলুাম্মাত আদ 

ফামাফা, অু দা’আমাল, অব্বাত আদ সযভ, অম-লাসভ আদ অ 

এং অু অব্বা আদ চাসভ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহুফ – ভাূমুল্লাল 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ ঢালতভলও দুফসঢ সতলসঙলমদ ওা’ আদ 

অম-অযভানলও লঢযা ওভাভ। ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ 

ঢাাঁলতভ দুফসঢ সতলসঙলমদ – এফদ ওণাভ ফাথযলফ ওা’লও লথাাঁওা লতাভ 

বালঢ ওলভ ল ফলদ ওলভ ঢালও সদভাধত্তাভ সদশ্চঢা লতা লললঙ  ঢাভা 

(ঈক্ত ধাঘচদ ালাী) ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ  

যাধালভ ঢাভ ালণ এওফঢ – এং ঢাভধভ ঢালও লঢযা ওভাভ। 

লব যসক্ত লওাদ ওাসনভলও প্রওালযয সদভাধত্তাভ সদশ্চঢা (অফাদ) লতল 

ঢাভ চদয ঐ সদশ্চঢাপ্রাি ওাসনভলও ঢাভ ওুনলভভ চদয লঢযা ওভা তথ দা 

– এওণা জ্ঞাঢ। স্তুঢ বঔদ লওাদ বুেভঢ ওাসনভ সশ্বা ওলভ লব লওাদ 

ফুসমফ ঢালও সদভাধত্তাভ সদশ্চঢা সতললঙ এং এওণা ঢাভ ওালঙ যক্ত 

ওলভলঙ, ঢঔদ ল এওচদ ফুিা’সফলদ (াফসও সদভাধত্তা প্রাি/ভক্ষাধত্র) 

ধসভডঢ লঢ।” 

ঢঃধভ আদু ঢাআসফযাল ফুিা’সফদলও লঢযাভ সদলরথাজ্ঞাভ যাধালভ 

তসমমাসত ঈলল্লঔ ওলভলঙদ। ঢাভধভ সঢসদ লমলঙদঃ 

“অম-ঔাত্তাস বুসক্ত লতসঔললঙদ ালাীকড ভাঃ ওা’লও লঢযা ওলভসঙলমদ 

ওাভদ ওা’ এ খঝদাভ অলক ওৃঢ ঘুসক্ত পি ওলভসঙম (অল্লাল  ঢাাঁভ 

ভাূলমভ ফাদদাভ ফাথযলফ) এং ঢালও লঢযাভ ফ ঢাভ লওাদ 

সদভাধত্তাভ ঘুসক্ত সঙম দা। অম-ঔাত্তাস অলভা তাস ওলভলঙদ ঘুসক্তে দা 



এফদ ওাসনভলও এপাল লঢযা ওভা তথ, সঞও লবফদ ভাসত্রওামীদ লাফমা 

সওংা যত্রুভ ঈধভ ঢওযীলঢ লাফমা ওভা তথ। 

সওন্তু এলক্ষলত্র মা লবলঢ ধালভ লব, ালাস ফুলাম্মাত আদ ফামাফা 

ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু ঢালও লব অশ্বা সতলসঙলমদ ঢাভ বারাভা ওা’ 

ফুিা’সফলদ ধসভডঢ লললঙ। সদলতদধলক্ষ সদভাধত্তাভ সদশ্চঢাভ দুরূধ 

অশ্বা ঢালও লতা ললসঙম; অভ এথভলদভ সদশ্চঢা প্রাি যসক্তলও 

লওমফাত্র ঢাভ ওুনলভভ ওাভলদ লঢযা ওভা চালচ দা। 

ওাভদ অফাদ (সদভাধত্তাভ সদশ্চঢা া ঘুসক্ত) যত্রুভ চীলদভ সদভাধত্তা লত 

অভ এভ (অফালদভ) ঘাআলঢ ওলফ ল ফুিা’সফলদ ধসভডঢ ল, অভ এ 

সরগুলমা ুসসতঢ লবফদঝা আসঢধূলয ঈলল্লঔ ওভা লললঙ। সওন্তু ওা’লও 

ঢাভ ওনুলভভ ওাভলদ দ, ভং অল্লাল  ঢাাঁভ ভামূ াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লালফভ যাধালভ যাি-সদ্রূধ এং ফাদদাভ ওভা ওাভলদআ লঢযা ওভা 

ললসঙম। এফদ ওম যসক্ত – বালতভ ভক্ত ঈক্ত ওাভলদ লামাম লল লকলঙ – 

লওাদ ঘসুক্ত সওংা অফালদভ ফাথযলফ সদলচলও ভক্ষা ওভলঢ ধাভল দা। বসত 

লওাদ ফুসমফ এফদ লওাদ যসক্তলও সদভাধত্তাভ সদশ্চঢা সওংা অফাদ লত 

বাভ ফৃঢুযতন্ড প্রাধয – লবফদ এওচদ টাওাঢ (highway robber), ণা 

অল্লাল  ঢাাঁভ ভাূম াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ সরুলে বুেভঢ 

যসক্ত, ণা এফদ যসক্ত লব বফীলদ এফদ নাাত ঙড়া বাভ ওাভলদ ঢালও 

লঢযা ওভা তথ লল বা, ণা সবদাভ ওাভলদ বাভ ঈধভ ভবলফভ সথাদ 

প্রলবাচয লল লকলঙ এফদ যসক্ত, ণা সভদ্দাভ ওাভলদ বাভ ফঢুৃযতন্ড প্রাধয 

এফদ যসক্ত, ণা বারীলদভ লওাদ িম্ভ স্বীওাভ ওভাভ ওাভলদ বালও লঢযা 

ওভা তথ এফদ যসক্ত – ঢাললম লবফদ লআ অফাদ া সদভাধত্তাভ সদশ্চঢা 

তথ দা, এলক্ষলত্রআ যাধাভসঝ দুরূধ।” 

আদুম ক্বাআসযফ ভাসলফাহুল্লাল অলওাফ অলমুব-সবম্মা এওআ ভওফ ফঢযক্ত 

ওলভলঙদ। এঔালদ ধলে লম বেুভঢ ওাসনভলতভ ফলথয এওসঝ সলযর লশ্রদী 

অলঙ বাভা ওা’ আদ অম-অযভালনভ ফলঢা। এথভলদভ ওাসনভলতভ অফাদ 



া সদভাধত্তাভ সদশ্চঢা সতল লথাাঁওা লতা বাল, লবফদঝা ভাূমুল্লাল 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ   ালাীকড ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহুফ 

ওা’লভ লক্ষলত্র ওলভলঙদ, এং লবফদঝা ফুচাসলসতদ ললেম্বলভভ 

সপবাদগুলমাভ লক্ষলত্র ওলভলঙদ। 

লদলও ফালঞ লদলফ ুচ খালভ অযা লদও তূভ এসকল বা। এলকালঢ 

সকল লাসভল বা। লদলও লমদ ফুলাম্মাত সদ ফামাফা ভাসতাল্লাহু 

ঢাঅমা অদহু ওা’ আদ অম-অযভালনভ াফলদ অধাঢপাল ওুনভ 

প্রতযযদ ওলভসঙলমদ। ুঢভাং এ লণলও মা লবলঢ ধালভ লব এভওফ লক্ষলত্র 

ঈলদ্দযয লাসলমভ চদয াসলযওপাল ওুনভ প্রতযযদ ওভা চালচ। ঢাভা অলভা 

এসকল এ লমদ লব, এ লণলও মা বা – “ওা’লভ লঢযাওাভী ালাসকড 

ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহুফ ওা’লও লব সদভাধত্তাভ অশ্বা সতলসঙলমদ ঢা 

অতলঢ (যাভ’আ) সদভাধত্তাভ সদশ্চঢা া অফাদ সললল কডয লল দা 

ওাভদ ঢাভা লঢা সদলচলতভ ওাসনভ সললল ঈধস্থাধদ ওভসঙলমদ”।  

এ স্থাদ ঈুলমভ সতও লণলও এং প্রালাসকও সতও লণলও াসঢম।  

তুথভলদভ ফাদুর এ সরল পুম ওলভ ণালওদ। 

এওসঝ লশ্রডী লম বাভা ওাসনভলও লতা ফুসমলফভ সদভাধত্তাভ প্রসঢিুসঢলও 

লওাদ গুরুত্বআ লতদ দা। ঢাভা ফলদ ওলভদ চাদফালমভ সদভাধত্তাভ প্রসঢিুসঢ 

লতাভ ধভ এওচদ ফুসমফ প্রসঢিুসঢপ্রাি ওাসনভলও লথাাঁওা সতলঢ 

ধালভ। 

ধভ লশ্রদী সদভাধত্তাভ প্রসঢিুসঢ া অফালদভ লক্ষলত্র  ওাসনভলও এওআ 

ধাল্লা ফালধদ। বাভা ওুনলভভ আফাফ এং বাভা অল্লাল  ভাূম াল্লাল্লাহু 

অমাআসল াাল্লাফলও  সদওৃি পাল ফাদদা ওলভলঙ ঢাভা ঢালতভ স্থা 

াথাভদ ওাসনভলতভ ফঢুময া দুরূধ ফলদ ওলভদ। 

 



অ সভফমু ফামমু ‘অমা যাসঢফ অভ-ভামূ সওঢাল যাঔ অম আমাফ 

আদু ঢাআসফযাল ঘুসক্ত  সদভাধত্তাভ প্রসঢিুসঢভ লক্ষলত্র ওাসনভলতভ সসপন্ন 

লশ্রদীভ ফলথয ধাণযওয ওলভলঙদ। সঢসদ লমলঙদঃ 

“সঢসদ াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ বাভা সদঙও ঘুসক্ত পিওাভী ওাসনভ 

অভ বাভা ঘসুক্তপলিভ ধাযাধাসয ফুসমফলতভ ফাদদা ওলভলঙ, ঢালতভ ফলথয 

ধাণযওয ওলভলঙদ। বঔদআ ফুসমফলতভ ালণ ঘসুক্তে লওাদ ওাসনভ ওঢৃযও 

ফুসমফলতভ ফাদদাভ ঔভ হুচভু াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ ওালঙ 

লধৌাঁলঙলঙ, সঢসদ ওাঈলও দা ওাঈলও লআ ফাদদাওাভীলও লঢযাভ তাসলত্ব 

সদবকু্ত ওলভলঙদ। ণঘ বাভা শুথ ুঘসুক্ত পি ওলভলঙ ঢালতভ লদওলও সঢসদ 

লওম সদযাসঢ ওলভলঙদ, ণা ক্ষফা ওলভ সতললঙদ। এওআপাল 

ালাীকড তাফাস্কালভ ওাসনভলতভ ালণ ঘুসক্ত ওলভসঙলমদ। ওাসনভভা 

ঘুসক্তপি ওভা ঢাভা ঢাাঁলতভ সরুলে বুে ওলভসঙলমদ। সওন্তু ধভঢযীলঢ 

সবারঢী া ঢৃঢীাভ ঐ ওাসনভলতভ ালণ ঘুসক্ত ওলভসঙলমদ। দুরূধ খঝদা 

খলঝসঙম সফভাীভ ালণ। সওন্তু বঔদআ ালাসকড ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা 

অদহুফ অফাদপ্রাি এফদ লওাদ ওাসনভলও ধভাসচঢ ওলভলঙদ লব আমালফভ 

যাধালভ ওৎুা ভঝদা ওলভলঙ, লওাদ ফুসমফ দাভীভ ালণ সবদা ওলভলঙ ণা 

দরুূধ লওাদ ীফামঙ্ঘদ ওলভলঙদ, ঢাভা ঢালও লঢযা ওলভলঙদ। লওাদ 

যসঢক্রফ ঙাড়াআ এথভলদভ ওাসনভলতভ লঢযা ওভাভ যাধাভসঝ সলযরপাল 

অলতয ওভা লললঙ। অভ এসঝ সুসতঢ লব ভামূলু্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লালফভ ালাসকড ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহুফ াথাভদ ওাসনভ অভ 

এথভলদভ ওাসনভলতভ ফলথয ধাণযওয ওলভলঙদ।”22  

 

লওঈ ললঢা প্রশ্ন ওভলঢ ধালভঃ ওা’ আদ অম-অযভালনভ খঝদা লম 

এফদ এও যসক্তভ ওণা বাভ ালণ ফুসমফলতভ ঘুসক্ত সঙম। বঔদ ল এআ ঘুসক্ত 

                                                           
22 অ সভফুম ফামুম ‘অমা যাসঢফ অভ-ভাূম, ঔন্ড ২, ধৃষ্ঠা ৫৫২,  ঔন্ড ৩, ধৃষ্ঠা ৭৬৯, ৭৮৬। 
এং অলওাফ অলমুব সবম্মা, ঔন্ড ৩, ধৃষ্ঠা ১৪৩৮-১৪৪১ 



পি ওভলমা (ফাদদা, যালিাসক্ত  ওুৎাভ ফাথযলফ) ঢঔদ ভাূমুল্লাল 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ ঢালও লথাওা সতল লঢযা ওভাভ চদয ওাঈলও 

লপ্রভড ওভলমদ। সওন্তু অফভা ঢযফালদ বালতভ ওণা মসঙ এভা লঢা শুরু 

লণলওআ ফুসমফলতভ সরুলে বেুভঢ। বালতভ ালণ ফুসমফলতভ লওাদ ঘুসক্তআ 

লদআ। ঢাললম ওী ওলভ অধসদ এফদ ওাসনভলতভ লথাাঁওা সতল ঢাাঁলতভ পূসফলঢ 

প্রলয ওলভ ঢালতভ লঢযা ওভালও চালচ ফলদ ওলভদ? 

এভ চা লমঃ 

ও) আদ ু ঢাআসফযাল ভাসলফাহুল্লাল ঢাভ অলমাঘদা ুস্পিপাল প্রফাড 

ওলভলঙদ ঘুসক্ত পি ওভাভ চদয ওা’ আদ অম-অযভানলও লঢযা ওভা ল 

সদ। ঢালও লঢযা ওভা ললসঙম ওাভদ ল ফুসমফলতভ সরুলে বেু ওভাভ চদয 

দযাদয ওাসনভলতভ ঈলত্তসচঢ ওভসঙম, ফুসমফলতভ যাধালভ ওৎুা ভঝাসচ্ছম, 

ফুসমফলতভ দাভীলতভ ম্মাদলাসদ ওভসঙম। 

ঔ) ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ এফদ ওাসনভলতভ লথাাঁওা সতল 

লঢযা ওভাভ চদয ালাীলতভ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহুফ ধাসঞলসঙলমদ 

বালতভ ালণ ঢাভ লওাদ থভলদভ ঘুসক্ত সঙম দা, সওন্তু বাভা ঢাভ সরুলে বলুেভ 

চদয  ঢালও লঢযাভ চদয দযাদযলতভ ঈদ্দীি ওভসঙম। এভ ঈতালভদ লম 

অু ভালন আদ অস অম হুক্বাআও এভ খঝদা, ঔাসমত আদ ুসনাদ অম-

হুবারাসমভ খঝদা এং আহুতী আাসভ আদ ভাববাফ এভ খঝদা। অব্দুল্লাল আদ 

ভাালাল ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু আহুতী আাসভ আদ ভাববাফলও নাাঁলত 

লনলম, লথাাঁওা সতল ঢালও  ঢাভ ৩০ চদ িীলও লঢযা ওলভসঙম। ঔাসমত 

আদ ুসনাদ অম-হুবারাসম অভ আহুসত আাসভ আদ ভাববাফ এভ খঝদা ধলভ 

অলমাসঘঢ লল। অসফ এঔালদ অু ভালন’ভ খঝদা ঈলল্লঔ ওভসঙ। 

আফাফ ুঔাভী ভাসলফাহুল্লাল াভা আলদ অসব ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু 

লণলও ডযদা ওলভদ। াভা ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু লমদ: ভাূমুল্লাল 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ অু ভালনভ ঈলদ্দলযয ওলওচদ অদাভী 



ালাসলও লপ্রভড ওভলমদ। ঢালতভ লদঢৃত্বপাভ সতলমদ অব্দলু্লাল আলদ 

অসঢও ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহুভ ঈধভ। অু ভালন ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু 

অমাআসল াাল্লালফভ ওৎুা ভঝদা ওভঢ, ঢাভ সরুলে বেু-সগ্রলল 

লমাওলতভলও ালাবয ওভঢ। ল সলচালচ ঢাভ তলূকয স্থাদ ওভঢ। ঢাভা বঔদ 

তূলকযভ সদওঝঢযী লম, ঢঔদ ূবয টুল সকলসঙম। লমাওচদ সদচ সদচ কৃলল 

অশ্র সদলঢ মাকম। অব্দুল্লাল ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু ঢাভ াণীলতভলও 

মলমদ: লঢাফভা অধদ চাকাআ ণাওল। অসফ সকল তালভাাদলও লাওা 

াদালদাভ লঘিা ওভ, বালঢ অসফ সপঢলভ প্রলয ওভলঢ ধাসভ।  

ঢাআ সঢসদ ভাদা সতলমদ। তূলকযভ নঝলওভ সদওঝঢযী ললমদ। ঢাভধভ 

প্রাওৃসঢও প্রলাচদ াভাভ পা লতঔালদাভ চদয ওাধড় বারাভা সদচ ফাণা লঠলও 

ল ধড়লমদ। ওম ফাদরু সপঢলভ প্রলয ওলভ লনমলম তালভাাদ লখারডা 

সতম, লল অল্লালভ ান্দা! ঢুসফ বসত প্রলয ওভলঢ ঘা, ঢল প্রলয ওভ। 

অসফ তভচা ন্ধ ওলভ সতলঢ ঘাসচ্ছ। ঢঔদ অসফ প্রলয ওলভ এও চাকা 

অত্মলকাধদ ওভমাফ। ওম লমাও প্রলয ওভলম তালভাাদ তভচা ন্ধ ওলভ 

সতম। ঢাভধভ ঘাসগুলমা এওসঝ লধলভলওভ ালণ ছুসমল সতম। সঢসদ লমদ, 

ঢঔদ অসফ ঘাসগুলমাভ ওালঙ সকল লগুলমা সদমাফ। ঢাভধভ তভচা ঔুলম 

লনমমাফ।  

অু ভালনভ সদওঝ ভালঢভ লমা লঔাযকল্প লঢ। ল ঢাভ এওসঝ ঈচ্চ ওলক্ষ 

স্থাদ ওভঢ। ভালঢভ লঔাযকল্পওাভীভা ওলম ঢাভ লণলও সতা সদলম 

অসফ ঢাভ সতলও এগুমাফ। অসফ প্রলঢযওসঝ তভচা লঔামাভ ধভআ সপঢভ 

লণলও তভচাসঝ ন্ধ ওলভ সতঢাফ। অসফ সঘন্তা ওভসঙমাফ, লবদ লমাওচদ 

অফাভ যাধালভ লচলদ লকলম অসফ ঢালও লঢযা ওভাভ অক ধবযন্ত লওঈ 

অফাভ ধবযন্ত লধৌাঁঙলঢ দা ধালভ। অসফ ঢাভ সদওঝ লধৌাঁঙাভ ধভ লতঔলঢ 

লধমাফ, ল ঢাভ ধসভালভভ লমাওচলদভ ালণ এও ন্ধওাভ ওলক্ষ স্থাদ 

ওভলঙ। অসফ ুছলঢ ধাভমাফ দা, ল ওলক্ষভ লওাদ ধালয। ঢাআ অসফ টাও 

সতমাফ, অু ভালন! ল মম: এআ লও? ঢঔদ অসফ অালবভ সতলও মক্ষয 



ওলভ এসকল সকল ঢালও ঢভাভী বারাভা অখাঢ ওভমাফ। অসফ সঙমাফ 

লধলভাা। ঢাআ লওাদ সওঙুভ প্রসঢআ মক্ষয ওভমাফ দা। ল সঘৎওাভ ওলভ 

ঈঞম। অসফ ওক্ষ লণলও লভ লল তলূভআ এও চাকা স্থাদ ওভমাফ। 

ঢাভধভ অাভ প্রলয ওলভ মমাফ: এঝা সওলভ অাব অু ভালন?! ল 

মম: লভ লঢপাকা!! ওলক্ষভ লপঢলভ এও যসক্ত প্রলয ওলভলঙ। ল এওঝ ু

ধূলয ঢভাভী সতল অফালও অখাঢ ওলভলঙ।  

সঢসদ লমদ, ঢঔদ অসফ ঢালও অাভ স্বলচালভ অখাঢ ওভমাফ। অখাঢ 

ঢযন্ত কপীভ ওভমাফ। সওন্তু ঢঔলদা ধুলভাধুসভ লঢযা ওলভ াভলঢ ধাসভসদ। 

ঢঔদ অসফ ঢভভীভ গ্রপাকসঝ ঢাভ লধলঝভ লপঢভ লকলঢ় সতল সধঞ সতল 

লভ লা ধবযন্ত লধক্ষা ওভমাফ। বঔদ ুছলঢ ধাভমাফ লব, ঢালও 

ধুলভাধুসভ লঢযা ওলভ লনলমসঙ, ঢঔদ এও এও ওলভ তভচা ঔুমলঢ মাকমাফ। 

লযলর ঢাভ এওসঝ সসড়ভ সদওঝ অাভ ধভ অসফ সদলঘ ঘলম এলসঙ ফলদ 

ওলভ ধা ভাঔমাফ। ঢঔদ অসফ ধলড় লকমাফ। ধালভ লকাড়ামী লপলি লকম। 

অসফ অফাভ ধাকড়ী সতল ঢাভ ঈধভ যলন্ডচ ওভমাফ। ঢাভধভ ঘমলঢ ঘমলঢ 

তভচাভ ঈধভ সকল মাফ। অসফ ফলদ ফলদ মমাফ, ভাঢ লযর লাভ ধভ 

ল সদলঢ লললঙ লম সদসশ্চঢ লাভ অক ধবযন্ত অসফ লভ ল দা।  

লযলর বঔদ ফুভসক টাও সতম এং লযাওাঢযা লখারডাওাভী লতালম ঈলঞ 

লখারডা সতম: “অসফ ললচালচভ সসযি যাী অু ভালনভ লযাওাঢযা 

লখারডা ওভসঙ।” ঢঔদ অসফ অফাভ াণীলতভ ঈলদ্দলযয ভাদা সতমাফ।  

ঢালতভলও সকল মমাফ: নম। অল্লাল অু ভালনলও লঢযা ওলভলঙদ। 

ঢ:ধভ অসফ দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ সদসওঝ সকল লধৌাঁলঙ 

ঢাভ সদওঝ খঝদাভ ডযদা সতমাফ। সঢসদ মলমদ: লঢাফাভ ধা সঝ ঙসড়ল তা। 

অসফ ঙসড়ল সতলম সঢসদ ঢালঢ লাঢ ফলুঙ সতলমদ। নলম ঢা এফদ ুস্থ লল 

লকম, লবদ অসফ ঢালঢ অখাঢআ ধাআসদ ওঔলদা।”23  
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আলদ লাচাভ ভাসলফাহুল্লাল এ লাসত লণলও সচযঢ নালতাফূললভ ফলথয 

ঈলল্লঔ ওলভদ: 

“অললম লভলভ সরুলে গুিঘভসৃত্ত  গুি লাফমাভ তথঢা ধাা 

লকম।”24  

এঔালদ াআসতুদা অব্দলু্লাল আলদ অসঢও ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু 

তালভালদভ ালণ লওৌযম মম্বদ ওভলমদ, লবদ তলূকয প্রলয ওভলঢ 

ধালভদ। ঢাআ এ খঝদা লণলও ওালনভলতভ সরুলে লওৌযম মম্বদ ওভাভ 

সযক্ষা সচযঢ লম। ঢা লম, ফুসমফ ঢালতভলও থাভডা সতল লব, ল ঢালতভ 

ফথয লণলওআ া ঢালতভআ লতযী। এভ ঈতালভড লম লবফদ, লওঈ এফদ থাভডা 

ৃসি ওভম লব, ল অলফসভওাদ া আংলভচ। ঢ:ধভ অলফসভওা া ৃলঝলদ 

প্রলয ওভম ঢালতভ ঈধভ লাফমা ওভাভ চদয। 

ঢযফালদ আঈলভাধীাদ আঈসদলদভ লতযগুলমালঢ এও লতয লণলও অলভও 

লতলয বাঢাালঢ যাধও লচ ধন্থা সভাচ ওভলঙ। এফদসও লদও ফ 

লদও সফাদ ন্দলভ বাঢাাঢ লচওভলড ঐওযে লতযগুলমাভ ন্তপূযক্ত 

লতলযভ প্রচালতভ চদয আ লতলযভ ধালধাঝযসঝ শুথ ু লালঢ ঈধলভ ঢুলম 

থভলমআ বলণি লল বা। ঢাআ অু ভালনভ খঝদাভ ঈধভ সপসত্ত ওলভ এওচদ 

ফুচাসললতভ চদয এফদঝা ওভা চালব লল। 

(ক) অলফসভওা ফুসমফলতভ ঈধভ সদবযাঢদ ওভলঙ, ঢালতভ সরুলে বেু 

ধসভঘামদা ওভলঙ, ঢালতভ লতযগুলমা তঔম ওলভ সদললঙ এং সনসমিীলদ 

অনকাসদিালদ, আভালও, লাফাসমা  লঘঘসদা ফুসমফ লতযগুলমাভ 

ঈধভ অগ্রাদ ঘামালদাভ ওালচ ললবাকীঢা ওভলঙ, ঢালতভ লধলরাম ঘুসভ 

ওভলঙ, ঢালতভ দীলও (াল্লাল্লাহু অমাআসল া াল্লাফ) বাভা কাসম লত 

ঢালতভলও ম্মাসদঢ ওভলঙ, আফাভালঢ আমাফীা অনকাসদিাদলও যপ্রওাভ 

লভাথ ওলভলঙ, ঢালতভ ঈধভ অক্রফড ধসভঘাসমঢ ওলভলঙ, আভাওী 
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চদকলডভ ঈধভ লভাথ অলভাধ ওলভলঙ, ঢালতভ ঈধভ লাসম্বং ওলভলঙ, 

লাচাভ লাচাভ ফাদুরলও লঢযা ওলভলঙ, ঢাআ ফুসমফলতভ ঈধভ ঢালতভ 

ধসভঘাসমঢ ঢযাঘাভ প্রসঢলঢ ওভা থাসভঢ লল লকলঙ এং ভাূমুল্লাল 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফলও কাসমতাদওাভীলতভলও ম্মাদ ওভাভ 

সরুলে প্রসঢলভাথ কলড় ঢুলম ঢযাযযও লল ধলড়লঙ। 

 

(২) ঔাসমত আলদ সুনাদ অমহুবামীভ খঝদা: 

অব্দুল্লাল আলদ ঈদাআ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু লণলও সডযঢ, সঢসদ 

লমদ: ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াল্লাফ অফালও লটলও মলমদ: 

অফাভ সদওঝ ংাত লধৌাঁলঙলঙ লব, ঔাসমত আলদ ুসনাদ আলদ দুাআল 

অফাভ সরুলে বুলেভ চদয তদয ফালয ওলভলঙ। ল এঔদ ঈভদা অলঙ। 

ঢুসফ ঢাভ সদওঝ সকল ঢালও লঢযা ওভল। সঢসদ লমদ, অসফ মমাফ: 

অফাভ চদয ঢাভ ততসলও কঞলদভ ডযদা সতদ, বালঢ অসফ ঢালও সঘদলঢ ধাসভ। 

ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ মলমদ: বঔদ ঢালও লতঔল, 

লঢাফাভ যভীলভ এওসঝ সযলভড দুপ ওভল। সঢসদ লমদ: ঢ:ধভ অসফ 

ঢভাভীলঢ সজ্জঢ লল লভ লল লকমাফ। এলওালভ ঢাভ সদওঝ সকল 

লধৌাঁঙমাফ। ল ঈভাদা সযসওালভাসলদী দাভীলতভ লি সঙম। ঢালতভ চদয 

লওাদ স্থালদভ চাকা ঔুচসঙম। বঔদ অলভভ ফ লম, ঢঔদ অসফ 

ঢালও লতঔলঢ লধমাফ। ভাূমলু্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ লবফদ 

লমসঙলমদ লঢফদ সযলভদ দুপ ওভমাফ। অসফ ঢাভ সতলও এগুমাফ। 

অফাভ অযঙ্কা লম, ঢাভ ফালছ অভ অফাভ ফালছ মড়াআ ঘমাওালম দাফালবভ 

ফ ঘলম লবলঢ ধালভ। ঢাআ অসফ ঢাভ সতলও ঘমলঢ ঘমলঢআ ফাণা সতল 

আযাভা রুওু, লচতাল ওলভ দাফাব অতা ওলভ লনমমাফ।  

বঔদ ঢাভ সদওঝ লধৌাঁঙমাফ, ল মম: এআ লমাও লও? অসফ মমাফ: অসফ 

অভলভ এওচদ লমাও। লঢাফাভ ওণা এং ঢুসফ লব এআ লমাওসঝলও তফদ 



ওভাভ চদয তদয ফালয ওলভঙ ঢা শুদলঢ লধল লঢাফাভ সদওঝ অমাফ। 

মম: লযাাঁ, অসফ এ মলক্ষযআ বাসচ্ছ। সঢসদ লমদ: ঢ:ধভ অসফ ঢাভ ালণ 

ঘমলঢ মাকমাফ। লযলর বঔদ ুলবাক লধল লকমাফ, ঢঔদ ঢভাভী সতল 

ঢাভ ঈধভ অক্রফড ওলভ ঢালও লঢযা ওলভ লনমমাফ। ঢাভধভ অসফ ললভ 

লল অমাফ। অভ ঢাভ সযসওালভাসলদীভা ঢাভ ঈধভ ফুঔ ণুলড় ধলড় 

ভআম। অসফ বঔদ ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ সদওঝ 

অমাফ, সঢসদ অফালও লতলঔআ মলমদ: ল নম লললঙ। অসফ মমাফ: 

অসফ ঢালও লঢযা ওলভ লনলমসঙ লল অল্লালভ ভাূম। সঢসদ মলমদ: ঢুসফ 

ঢয লমঙ।  

ঢ:ধভ সঢসদ অফালও ালণ সদল সদচ খলভ প্রলয ওভলমদ। ঢাভধভ 

অফালও এওসঝ মাসঞ সতল মলমদ: লল অব্দুল্লাল আলদ ঈদাআ! এঝা 

লঢাফাভ সদওঝ লভলঔ তা। সঢসদ লমদ: ঢ:ধভ অসফ এঝা সদল লমাওলতভ 

ফালছ লভ লমাফ। ওলম মম: এআ মাসঞ সওলভ? অসফ মমাফ: এঝা 

ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ অফালও সতললঙদ এং অফালও 

অলতয ওলভলঙদ এঝা অফাভ ওালঙ লভলঔ লতাভ চদয। ঢাভা মম: ঢুসফ 

অাভ সনলভ সকল ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফলও এভ ঈলদ্দযয 

ম্পলওয সচলজ্ঞ ওভ। সঢসদ লমদ: ঢঔদ অসফ অাভ ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু 

অমাআসল াাল্লালফভ সদওঝ সনলভ লকমাফ। মমাফ: লল অল্লালভ ভাূম! 

অফালও এআ মাসঞসঝ লওদ সতলমদ? মলমদ: এঝা সওাফলঢভ সতদ লঢাফাভ 

ফালছ অভ অফাভ ফালছ সদতযযদ লল। সওাফলঢভ সতদ মাসঞ পভ তাদওাভী 

লমাও লঘল ওফ ণাওল। অব্দুল্লাহ্ আলদ ঈদাআ ভাসব. এঝালও ঢাভ 

ঢভাভীভ ালণ বুক্ত ওলভ সদলমদ। ঢ:ধভ যতা এঝা ঢাভ লি ভাঔলঢদ। 

এফদসও ঢাভ বঔদ ফৃঢুয সদওঝঢযী ল, ঢঔদ সঢসদ অলতয ওলভদ, লবদ 



এঝালও ঢাভ ওানলদভ ালণ সতল লতা ল। নলম ওানদ  মাসঞ লআ 

ঢালও তানদ ওভা ল।25 

অু তাঈত ভাসলফাহুল্লাল এভ ডযদা এললঙ:  

ঢাভধভ অসফ সওঙকু্ষড ঢাভ ালণ ঘমমাফ। এও ফ বঔদ ুলবাক লধল 

লকমাফ, ঢঔদ ঢভাভী সতল অখাঢ ওভলঢআ ল ঞান্ডা লল লকম। 

এআ খঝদা াআসতুদা অব্দলু্লাল আলদ ঈদাআ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু 

প্রওায ওভলমদ লব, সঢসদ এওচদ ওালনভ, অল্লাল  ঢাভ ভাূলমভ সরুলে 

বুেওাভী। সঢসদ ঢাভ আমাফলও লকাধদ ওভলমদ। নলম ঘমন্ত স্থাআ 

আযাভা ওলভ সওমাভ সতও যসঢঢ সপন্নসতলও দাফাব ধড়লমদ। ঢাভধভ ঔাসমত 

আলদ ুসনালদভ ালণ ঘমলঢ মাকলমদ, ঢাভ ালণ ওণাাঢযা মলমদ। 

এপাল ঢালও সদসশ্চন্ত ওভলমদ এং সঢসদ ুলবাক লধল লকলমদ। 

ঢযফালদ এভ ঈতালভড লম লবফদ, এওচদ ফুচাসলত অলফসভওা লকম 

অলফসভওাদলতভ ঈধভ অক্রফড ওভাভ চদয। অভ ঢালতভ লতলয প্রললযভ 

চদয এআ লথাাঁওাভ অশ্র সদম লব, ল ফুচাসলতলতভ সরুলে বলুে ঢালতভলও 

ালাবয ওভাভ চদয এললঙ। ঢাভধভ ঢাভ তাসড় লওলঝ লনমম এং দাফাব 

লকাধলদ লকাধলদ অতা ওভলঢ মাকম। লবদ ধূডযপাল লথাাঁওা সতলঢ ধালভ। 

ুঢভাং লব ঢাভ ঈধভ এআ অধসত্ত ওভল লব, এফদ ফুচাসলত প্রসঢিুসঢ পি 

ওলভলঙ ল দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ স্পি ুন্নালভ লফাওালমা 

সমি লম। 

 

                                                           
25 ফুদালত অলফাত, ৩/৪৯৬, ুদালদ অু তাঈত- সওঢাু ামাল- ২/১৮, ুদাদুম াআলাসও 
অমওুভা- ৯/৩৮, সলল আদু ঔুচাআফা- ২/৯১, অম-অলাসতুম ফুঔঢাভাল- ৯/২৮-৩০, ঢাসভঔুঢ 
ঢাাসভ- ২/২০৮ 



অ ুীভ ভাসব. ওঢৃযও ঢালও লগ্রনঢাভ ওভলঢ অা তু’চলদভ এওচদলও 

লঢযা ওভাভ খঝদা: 

আফাফ ুঔাভী ভাসলফাহুল্লাল ডযদা ওলভদ: 

“ঢ:ধভ দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ ফতীদা সনলভ লকলমদ। ঢঔদ 

ওুভাআলযভ চতদও বুও অু াীভ ফুমফাদ লল ঢাভ সদওঝ অম। 

ওুভাআযভা ঢাভ লঔালচ তু’চদ লমাও ধাঞাম। ঢাভা মম: অফালতভ ফালছ লব 

ঘুসক্ত লললঙ, ঢা ভক্ষা ওরুদ! সঢসদ ঢালও লমাও তু’সঝভ লালঢ লাধতয ওলভ 

সতলমদ। ঢাভা ঢালও সদল লভ লম। ঢাভা বুমহুমানা লধৌাঁঙলম লঔালদ 

বাত্রাসভসঢ ওভম ঢালতভ ালণ ণাওা লঔচুভ ঔাাভ চদয। ঢঔদ অু 

াীভ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু তু’চলদভ এওচদলও মলমদ: লল ফুও! 

অল্লালভ যধণ! অসফ লতঔসঙ, লঢাফাভ ঢভাভীসঝ ঔুআ পাম। ঢঔদ ধভচদ 

লঝালও লওারফুক্ত ওলভ মম: লযাাঁ, এঝা ঔু পাম ঢভাভী। অসফ এঝা 

লদওাভ ধভীক্ষা ওলভসঙ। অু াীভ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু মলমদ: 

অফালও এওঝ ুএঝা লতঔলঢ তা! ল ঢালও লতঔলঢ সতম। ঢঔদ অু াীভ 

ভাসব. ঢালও এও অখাঢ ওলভ ঞান্ডা ওলভ সতলমদ।  

নলম ধভচদ ধাসমল ফতীদা সনলভ অম। লতৌাঁড়ালঢ লতৌড়ালঢ ফসচলত 

প্রলয ওভম। ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু াাল্লাফ ঢালও লতলঔ মলমদ: ল ঔু 

পলভ সওঙু লতলঔলঙ! ঢ:ধভ ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ 

সদওঝ এল মম: অল্লালভ যধণ! অফাভ াণীলও লঢযা ওভা লললঙ! 

অফালও লঢযা ওভা লল। ঢ:ধভ অু াীভ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু 

এল মলমদ: লল অল্লালভ ভাূম! অল্লালভ যধণ! অল্লাল অধদাভ ঘুসক্ত 

ধুভা ওলভলঙদ। অধসদ অফালও ঢালতভ ওালঙ বণাবণপালআ সনসভল 

সতললঙদ। ঢ:ধভ অল্লাল অফালও ঢালতভ লণলও ফুসক্ত সতললঙদ। দী 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ মলমদ: তপুযাকয ঢাাঁভ ফালভ! এ লঢা বলুেভ 

আন্ধদ, বসত এভ ালণ লওঈ ণাওঢ!  



সঢসদ এঝা শুলদ ুছলঢ ধাভলমদ লব, সঢসদ (াল্লাঅল্লাহু অমাআসল া 

াল্লাফ) ঢালও ধুদভা সনসভল সতলদ। ঢাআ সঢসদ লঔাদ লণলও লভ লল 

ফুলদ্রাধওুলমভ সতলও ঘলম অলমদ। ডযদাওাভী লমদ: অু চান্দাম আলদ 

ুলাআম ঢালতভ লণলও ধমাদ ওলভ এল অু াীভ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা 

অদহুভ ালণ সফসমঢ ললমদ। ঢাভধভ লণলও ওুভাআলযভ লওঈ আমাফ গ্রলড 

ওলভ লভ ললমআ অু াীভ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহুভ ালণ এল 

সফসমসঢ লঢ। নলম ঢালতভ এওসঝ তম লল লকম। ঢাভধভ অল্লালভ যধণ! 

লওাদ ওুভাআয যাী ওালনমাভ যালফভ ঈলদ্দলযয লভ লাভ ংাত 

শুদলমআ ঢাভা ঢালতভ ধণ অঝওালঢদ। ঢালতভলও লঢযা ওলভ ঢালতভ ম্পত 

সঙসদল সদলঢদ। ঢাআ ওুভাআযভা অল্লাল  অত্মীঢাভ লতালাআ সতল দী া. 

এভ সদওঝ এআ ফলফয াঢযা ধাঞাম লব, বঔদআ াঢযাসঝ লধৌাঁঙল, ঢঔদ লণলওআ 

লব-আ আমাফ গ্রলড ওলভ ঢাভ সদওঝ অল ল আ সদভাধত। ঢঔদ ভাূমলু্লাল 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ ঢালতভ সদওঝ তূঢ ধাসঞল ঢালতলও লটলও 

অদলমদ।”26 

এআ খঝদা অু াীভ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু লওৌযলমভ ফাথযলফ লব 

ঢালও ন্দী ওভলঢ এলসঙম, ঢাভ ঢভাভীসঝ সদল সদলমদ। নলম ল 

সদলচলও ঢাভ লণলও সদভাধত ফলদ ওভম। পাম, ল শুথু ঢভাভীসঝ লতঔল। 

সঢসদ ঢালতভলও লঢযা ওভাভ লকাধদ সপসন্ধভ ওণা ঢালতভলও চাদালমদ 

দা। লালনচ আলদ লাচাভ ভাসলফাহুল্লাল লমদ: 

“অু াীলভভ খঝদা লণলও লদওগুলমা ফাঅমা চাদা বা। ঢন্মলথয 

এওসঝ লম, ীফামঙ্ঘদওাভী ফযুসভওলও অওসস্মও লঢযা ওভাভ তথঢা। অু 

াীভ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু বা ওলভলঙদ এঝালও কাদ্দাসভ সলাল থভা 

লল দা। ওাভড সঢসদ ঐ ওম লমাওলতভ ন্তপূযক্ত সঙলমদ দা, বাভা দী 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ  ওুভাআযলতভ ফথযওাভ ঘুসক্তভ ফলথয 

ন্তপূযক্ত সঙম। ওাভড সঢসদ ঢঔদ ফক্কা ন্দী সঙলমদ। সওন্তু সঢসদ বঔন্ 
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অযঙ্কা ওভলমদ লব, ফুযসভওভা ঢালও ধুদভা সযভলও সনসভল সদল, ঢঔদ 

সঢসদ ঢালও লঢযা ওভাভ ফাথযলফ সদলচভ অত্মভক্ষা ওলভদ এং এভ ফাথযলফ 

সদলচভ বারীদ ভক্ষা ওলভদ। অভ ভামূলু্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ 

ঢাভ এআ ওালচভ সলভাসথঢা ওলভদসদ।”27  

এঔালদ তসমম এআ সতও লণলও দ লব, অু াীভ ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা 

অদহু দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ  ওুভাআযলতভ ফথযওাভ ঘুসক্তভ 

যাধালভ কাদ্দাভী ওলভদসদ। ভং এঔালদ তসমলমভ সতও লম: লগ্রনঢাভওাভীলও 

সদভাধত্তা লতা া সদভাধত্তাভ ংয সৃি ওভাভ ধভ লঢযা ওভা তথ। ওাভড 

ল লঢা চুমুফওাভী। অভ দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ এঝালও 

ফণযদ ওলভলঙদ। ভং এওণা লম এভ প্রযংা ওলভলঙদ- ঢাাঁভ ফালভ 

তুপযাকয! এঝা লঢা বলুেভ আন্ধদ!! বসত ঢালও লদঢৃলত্ব লতাভ ফঢ লওঈ 

ণাওঢ। 

আলদ লাচাভ ভাসলফাহুল্লাল লমদ: 

ايّ ٔٚم ))“ঢাভ ফালভ তলুপযাক”। (াংমা যলাভ: ঢাাঁভ ফালভ তুপযাকয/লভ 

লঢপাকা!) 

এসঝ এওসঝ পৎযদাভ যব্দ। সওন্তু অভভা এঝা প্রযংাভ লক্ষলত্র যলাভ ওলভ। 

এভ লণযভ ফলথয লব পৎযদা ভললঙ ঢাভা লঝাভ ঈলদ্দযয ওলভ দা।28  

আফাফ ফুলাম্মত আদুম লাাদ অয-যাাদী ভাসলফাহুল্লাল ‘অসারুম 

ওাীভ’ এ বা ঈলল্লঔ ওলভলঙদ ঢা এভ ফঢআ। ফুসমফ ন্দী ওালনভলতভ 

লালঢ ণাওাস্থা বসত ওালনভভা ঢাভ যাধালভ সদভাধত্তাভ থাভডা ণালও, 

সওন্তু ল লথাাঁওা সতল ঢালতভলও লঢযা ওলভ ধাসমল বা, ঢাভ ম্পলওয সঢসদ 

লমদ: 
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“বসত ন্দী ঢালতভলও লম, অসফ সঘসওৎা সতযা ঔু ধাভতযযী। নলম ঢাভা 

ঢালতভলও রথ লতাভ অলতদ ওভম। ঢঔদ ল ওমলও সর ধাদ 

ওসভল লঢযা ওলভ লনমম। এলক্ষলত্র ল বসত শুথ ু ধুরুরলতভলও সর ধাদ 

ওভা, ঢাললম লওাদ ফযা লদআ। ওাভড এঝা ঢালতভ ঈধভ অখাঢ লম। 

ঢল ঢাভ চদয দাভী  সযশুলতভলও সর ধাদ ওভালদা ফাওরুল লল, 

লবফসদপাল ঢালতভলও লঢযা ওভা লাভাফ সঙম। ঢল বসত ঢালতভ ফথয লণলও 

লওাদ দাভী ঢাভ ক্ষসঢ ওলভ এং ঢালও লঢযা ওভাভ আচ্ছা ওলভ, লক্ষলত্র 

ঢালও সর ধাদ ওভালদা ফযা দ, লবফসদপাল ম্ভ ললম ঢালও লঢযা 

ওভা ফযা লঢ দা।”29  

(ঔ) ফুসমফলতভ ঈধভ ীফামঙ্ঘদওাভী ভােগুলমা- ঈতালভড স্বরূধ 

অলফসভওা- াফসিওপাল এওসঝ সপন্ন অআদী ত্তা সলাল থঢযয। 

অলফসভওাদ চদকড াফসিওপাল এওসঝ ত্তা। অলফসভওা এং লদও 

ধসশ্চফা ভালেভ চদকড কডঢাসন্ত্রও যস্থাভ প্রসঢ ম্মঢ  ন্তুি। ণযাৎ ঢাভা 

ওলমআ এঝা ধঙন্দ ওলভ লব, যাদ, সোন্ত া অআদ ধা লল 

ংঔযাকসভলষ্ঠভ ফলঢভ অলমালও। অভ ংঔযামখভুা ন্তুিসঘলত্ত ঢাভ অদুকঢয 

ওভল। এচদযআ ঈতালভডঢ অলফসভওাভ প্রথাদ বা সওঙু ওলভ,  

ংঔযাকসভলষ্ঠভ ন্তুসি এং ংঔযামখলুতভ এআ ম্মসঢভ ফাথযলফ ওলভ লব, 

ঢালতভ ওাবযক্রফগুলমা াংসথাসদও  সঞও। ওাভড ংঔযাকসভষ্ঠ লমাও 

এঝালও ফণযদ ওলভলঙ। এচদযআ অধসদ লতঔলঢ ধালদ, ঢালতভ সলভাথী 

ফঢামম্বী ংঔযামখলুতভ ঈধভ ওঢযয লল বা এং ঢালতভ ঈধভ যালওভ 

এআ সথওাভ লল বা লব, ঢাভা ঢাভ অদুকঢয ওভল এং যযঢা স্বীওাভ 

ওভল। এফদসও বসত লওাদ সরল ঢাভা ঢাভ সলভাথী ফঢ লধারড ওলভ, 

ঢণাসধ। এঝা ঢালতভ স্থাভ ফাথযলফ সদাবযপালআ ছুা বা। 
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যাঔ লাফুত সদ ঈওমা অয-শুাআস ভাসলফাহুল্লাল ১১ ললেম্বলভভ 

যাধালভ প্রতত্ত ঢাভ নাঢা লমদ: 

 ػشش انحاد٘ احذاز ػٍ فرٕاِ فٙ هللا سحًّ انؼقَل حًٕد انشٛخ قال

سرًثش يٍ : 

 َؼشف اٌ لتذ" ػٍ إل ذقٕو ل ٔانًصٛشٚح انحشتٛح انقشاساخ خاصح

 يٍ انرصٕٚد طشٚق انكافشج اليشٚكٛح انذٔنح يٍ ٚصذس قشاس ا٘ اٌ

 طشٚق انًجانس ذهك ذًثم ٔانرٙ انكفشٚح يجانسٓى فٙ انُٕب قثم

 انشؼة سأ٘ الٔنٙ. يحاسب فٕٓ انقرال ػٍ أٔ انؼاو انشأ٘ اسرطَلع

 صٕخ ايشٚكٙ ا٘ فئٌ رنك ٔػهٙ انثشنًاٍَٛ ٔكَلءْى طشٚق ػٍ

ٔيساػذ يؼٍٛ فٕٓ ذقذٚش اقم ٔػهٙ تانذسجح ػهٙ " 

“অফালতভলও ুছলঢ লল লব, অলফসভওাদ ওুনভী ভালে লব অআদআ ধা 

ল, সলযর ওলভ বলুেভ সোন্ত, ঢা ঢালতভ ওুনভী ধামযালফলেভ 

প্রসঢসদসথলতভ লপালঝভ ফাথযলফআ ল। অভ লব যালফসভওাদআ বলুেভ ধলক্ষ ফঢ 

সতললঙ ল ফুলাসভ া লাভী লল। ওফধলক্ষ ল ঢাভ ললবাকী  

ালাবযওাভী কডয লল।” 

এঙাড়া অলফসভওাদ চদকড ঝযাক্স লত, বাভ এওঝা ংয অফালতভ সরুলে 

চুমুলফভ ওালচ য ওভা ল এং লদাাসলদী  প্রসঢভক্ষাভ ওালচ য ওভা 

ল। 

ঢাআ ঢাভা এওসঝ বেুভঢ, ীফামঙ্ঘদওাভী  প্রসঢলভাথওাভী তম, বাভা এও 

যসক্তভ দযা লল লকলঙ। আলদ ঢাআসফা ভাসলফাহুল্লাল লমদ: 

“ঢাআ সলদ্রালীলতভ ালাবযওাভী  ঢালতভ ললবাকীকভা ঢালতভ তমপূক্ত। 

পাম-ফন্দ ঈপ লক্ষলত্র ঢাভা ফাদ ফাদ। এফসদপাল ুস্পি ভ্রান্ত সরলভ 

ঈধভ বাভা ধভস্পভ বেু ওলভ ঢাভা ঈপ ধক্ষ ফাদ। লবফদ 



াম্প্রতাসওঢা া চাললমী লম্বাথলদভ সপসত্তলঢ বেুওাভী। লবফদ ওাল  

আাফাদ, বাভ ঈপসঝআ চাসমফ। লবফদ দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ 

লমলঙদ: বঔদ তুআ ফুসমফ ঢভাভী সদল ধভস্পভ ংখালঢ সমি ল, ঢঔদ 

লঢযাওাভী  সদলঢ ঈপআ চালান্নাফী। মা লম, লল অল্লালভ ভাূম! 

লঢযাওাভীভ যাধাভঝা লঢা ুছমাফ, সওন্তু সদলঢ যসক্ত চালান্নাফী লাভ 

ওাভড সও? মলমদ: ল ঢাভ াণীলও লঢযা ওভলঢ আচ্ছুও সঙম। লাসতসঝ 

লীল ুঔাভী  ফুসমলফ ঈলল্লসঔঢ লললঙ।  

এ  লক্ষলত্র প্রলঢযও তম চাদ-ফাম বা সওঙু ধ্বং ওলভ ঢাভ সচম্মাতাভ 

ধভ তম লল। বসত সদসতযি লঢযাওাভীলও চাদা দা বা। লওদদা এওসঝ 

ঐওযে প্রসঢলভাথওাভী তম এওসঝ যসক্তভ দযা।”30  

অফভা আসঢধূলয যাঔ অলফাত যাসওভ ভাসলফাহুল্লাল এভ এআ ক্তযসঝ 

ঈলল্লঔ ওলভসঙমাফ: ওম ফুসমফলতভ ঈধভ অযযও, আংলভচ, ফ্রাে  

ঢালতভ সফত্রলতভলও লবঔালদআ ধাা বা, ঢালতভ ঈধভ অক্রফড ওভা। 

লবফদ যাঔ দাসভ অম-নালত (অল্লাল ঢালও ওাভাফুক্ত ওরুদ!) সপা 

ম্পলওয ঢাভ প্রতত্ত নাঢা এ সরল আসিঢ ওলভলঙদ লব, ফগ্র 

অলফসভওা াফসিওপাল এওসঝ সপন্ন ত্তা, লবঝা অসফ এওঝু অলকআ 

ঈলল্লঔ ওলভসঙ। 

সওঙুক্ষড ধূলযআ ঈলল্লসঔঢ নাঢা যাঔ লাফুত অম-ঈওমা ভাসলফাহুল্লাল 

এঝা লমদ: “এ সরঝা সদসশ্চঢ লাভ ধভ অধসদ লচলদ ভাঔুদ লব, 

অলফসভওা আমাফ  ফুসমফলতভ ালণ যত্রুঢাওাভী এওসঝ ওালনভ ভাে। এ 

বাঢ লদও ফুসমফ লতলযভ ঈধভ ঢালতভ অক্রফড লধৌাঁলঙ লকলঙ।” 

যাঔ ঈাফা ভাসলফাহুল্লাল ঢালতভলও ুলযভ ওাবযক্রফ লণলও ম্পওযফুক্ত ললঢ 

এং ঢাভ চুমলুফভ ললবাকী দা লাভ প্রসঢ অহ্বাদ ওলভলঙদ। সওন্তু ঢাভা 
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ঢালঢ াড়া লতসদ। ভং যাঔ ভাসলফাহুল্লাল এ লমলঙদ লব, লব ওম 

প্রচঢন্ত্রগুলমা অফালতভ ঈধভ ীফামঙ্ঘদ ওভা লণলও সভঢ ণাওল, ঢালতভ 

যাধালভ সপন্ন ফুঅফামা লল। সওন্তু ঢাভা ঢালঢ াড়া লতসদ। ঢাললম এভ 

লণলও অভ স্পি প্রফাড প্রসঢষ্ঠা সওপাল লল? 

 

ফুমফাদলতভ ঈধভ ীফামঙ্ঘদওাভীলতভ সফত্রভা বসত ঢালঢ ন্তুি ণালও, ঢল 

ঢাভা যাসিভ লক্ষলত্র ঢালতভ ংযীতাভ লল। ঢাললম বাভা ীফামঙ্ঘলদ 

ঢালতভ ালণ ভাসভ ংযগ্রলড ওলভ, ঢালতভ সও ললঢ ধালভ?!! 

এফদসও অফভা বসত লফলদ লদআ লব, সপা লম সপা প্রতাদওাভী লতলযভ 

চদকলদভ চদয এওসঝ সদভাধত্তা ঘুসক্ত, ঢণাসধ অলফসভওা  ঢালতভ সফত্র 

লতযগুলমাভ চদকড ঢালতভ ঘুসক্ত পি ওলভলঙ। ওাভড ঢালতভ সওঙু ংয লঢা 

ভাসভ ীফামঙ্ঘলদ সমি লললঙ অভ সওঙু ংয ঢালতভ ওলফযভ প্রসঢ ন্তুসি 

প্রওায ওলভলঙ, সওঙু ঢাভ তথঢাভ যাধালভ সলভাসথঢা দা ওলভ, ঈলিা 

এঝালও এওসঝ াংসথাসদও ওাচ সলাল কডয ওলভলঙ। ওাভড সথওাংয 

চদকড এভ ঈধভ ঐওযফঢয লধারড ওলভলঙ। এফসদপাল অলফসভওাদ বলুে 

ঢালতভ সফত্রলতভ ঘসুক্ত পি লল লকলঙ। লবফদ দযালঝা লচাঝ। বাভা 

অলফসভওাদ ধভাথবলজ্ঞভ যাধালভ শুথু ন্তুিআ দ, ভং ঢাভা ঢালতভ ালণ 

ভাসভ ংযগ্রলড ওলভলঙ এং অনকাসদিালদ, আভালও, সনসমিীলদ  

লাফাসমা ফুমফাদলতভ সরুলে বুলে ঢাভা যালগ্র সঙম। 

আদুম ওাসযফ ভাসলফাহুল্লাল লমদ: 

“ভাূমলু্লাল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ দীসঢ সঙম, সঢসদ বঔদ 

লওাদ ম্প্রতালভ ালণ সন্ধ ওভলঢদ, ঢ:ধভ ঢালতভ সওঙু ংয সন্ধ পি 

ওভঢ অভ াসওভা সন্ধভ ঈধভ লাম ণাওলম ঢাভ ীফামঙ্ঘলদভ ঈধভ 

ন্তুি ণাওঢ, ঢঔদ সঢসদ ঢালতভ ওলমভ সরুলেআ বেু ওভলঢদ। ওমলওআ 

প্রসঢিুসঢ পিওাভী সলাল কডয ওভলঢদ। লবফদঝা সঢসদ দু ওুভাআবা, দু 



দাসবভ  দু ওাআদুওাভ ালণ ওলভলঙদ এং লবফদঝা ফক্কাাীলতভ ালণ 

ওলভলঙদ। ঢাআ এঝা লম সন্ধভ লক্ষলত্র ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লালফভ ুূ্ন্নাল।”31  

যাঔ ভাসলফাহুল্লাল অলভা লমদ: 

“ভাূমলু্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল া াল্লাফ-এভ অলভা ুন্নাল  দীসঢ সঙম 

লব, সঢসদ বঔদ লওাদ ওলফভ ালণ সন্ধ ওভলঢদ, ঢ:ধভ ঢালতভ লি 

ঢাভ দয লওাদ যত্রুতম এল সফসমঢ লঢ এং ঢালতভ লি সন্ধভ 

অঢাপূক্ত লঢ ণা লওাদ ম্প্রতা ঢাভ লি এল সফসমঢ লঢ এং ঢাভ 

লি সন্ধভ অঢাপূক্ত লঢ, ঢঔদ ঢাভ ালণ সন্ধপূক্ত ওালভা লি লওাদ 

যত্রুতম বলুে সমি ললম সঢসদ ফলদ ওভলঢদ, লবদ ঢাভা ঢাভ লিআ বুলে 

সমি লললঙ। এওাভলডআ সঢসদ ফক্কাাীলতভ লি বুে ওলভসঙলমদ। ওাভড 

সঢসদ বঔদ ঢাভ ফালছ  ওুভাআযলতভ ফালছ তয ঙলভভ চদয বুে লন্ধভ ঘুসক্ত 

ওলভসঙলমদ, ঢঔদ দু ওভ আলদ াসম লকাত্র লতৌাঁলড় এল ওুভাআলযভ 

সন্ধভ ালণ বুক্ত ল অভ দু ঔুচাঅ লকাত্র লতৌাঁলড় এল সফসমঢ ল 

ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ সন্ধভ ালণ। ঢাভধভ দু ওভ 

দু ঔুচাঅভ ঈধভ ীফামঙ্ঘদ ওলভ, ভালঢভ লমা ঢালতভ ঈধভ অক্রফড 

ঘামা এং ঢালতভ লদও তযলও লঢযা ওলভ অভ ওুভাআযভা লকাধলদ 

লকাধলদ স্ত্র সতল এলঢ ালাবয ওলভ। ঢাআ ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লাফ এভ ওাভলড ওভুাআযলও প্রসঢিুসঢ পিওাভী লম াযি ওলভদ 

অভ দু ওলভভ সরুলে বেু ওভালও তথ ওলভদ, লবললঢু ঢাভা ঢাভ 

সফত্রলতভ ঈধভ অক্রফড ওলভলঙ। াফলদ খঝদাভ সভড অল আদযাঅল্লাল। 

আলদ ঢাআসফা ভাসলফাহুল্লাল ধাশ্চালঢযভ দাাভালতভ লি বলুেভ ফ এআ 

নাঢাআ সতলসঙলমদ, বঔদ ঢাভা ফুসমফলতভ যত্রুলতভলও বুলে ালাবয 

ওলভসঙম এং ম্পত  লস্ত্রভ ফাথযলফ ফতত বুসকলসঙম। বসত ঢাভা 
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অফালতভ সরুলে ভাসভ বুলে সমি লসদ, ভাসভ মড়াআ ওলভসদ। সওন্তু 

এভ ওাভলডআ ঢালতলও প্রসঢিুসঢ পিওাভী লম ফঢ সতললঙদ। লবফদ দী 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ বলুক ওুভাআযভা দু ওভ আলদ 

াসমলও ঢাাঁভ সফত্রলতভ সরুলে বলুে ালাবয ওভাভ ফাথযলফ প্রসঢিুসঢ 

পিওাভী ললসঙম।”32  

আদুম ওাসযফ ভাসলফাহুল্লাল নঢলল ফক্কাভ খঝদা লণলও সচযঢ 

ফাঅমাফূললভ অলমাঘদা ঈলল্লঔ ওলভদ: 

“ধসভলচ্ছত: 

এভ লণলও এ ফাঅমা ধাা বা লব, ঘুসক্তে ওালনভভা বঔদ এফদ 

ম্প্রতালভ সরুলে বলুে সমি ল, বাভা আফালফভ সবম্মা া অশ্রল অলঙ, 

ঢাললম এভ বারাভা ঢাভা লাভী লল বাল। ঢালতভ ফালছ অভ ঢাভ ফালছ লওাদ 

ঘুসক্ত াসও ণাওল দা। ঢাভ চদয চালব লল ঢালতভ লতলযভ ঈধভ ভাসত্রলমা 

অক্রফড ওভা। ঢালতভলও ভাসভ লখারডাভ ফাথযলফ চাদালদাভ প্রলাচদ লল 

দা। ভাসভ লখারডা সতলঢ ল, বঔদ ঢালতভ লণলও সশ্বাখাঢওঢাভ অযঙ্কা 

ওলভ। ধক্ষান্তলভ বঔদ সশ্বাখাঢওঢা ওলভআ লনলম, ঢঔদ লঢা এভ বারাভা 

ঢাভাআ প্রওালযয ঘুসক্তপলিভ লখারডা সতল সতম। 

ধসভলচ্ছত: 

এভ লণলও এ ফাঅমা সচযঢ লম লব, এভ বারাভা ালাবযওাভী এং ভাসভ 

ংযগ্রলডওাভী ওলমভ ঘসুক্তআ পি লল বা, বঔদ ওলমআ এভ প্রসঢ ন্তুি 

ণালও, এঝালও ফণযদ ওলভ এং এভ প্রসঢাত দা ওলভ। ওাভড ওুভাআলযভ ফথয 

লণলও বাভা দু ওভলও ালাবয ওলভসঙম, ঢাভা সঙম ঢালতভ সওঙু ংয। 

ঢালতভ ওলম দু ওলভভ ালণ সফলম বেু ওলভসদ। সওন্তু এঢতলে 

ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ ঢালতভ ওলমভ সরুলে বুে 
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ওলভলঙদ। এভ ওাভড লম, ঢাভা লবফসদপাল প্রলঢযলও ধৃণও ধৃণও ঘুসক্ত দা 

ওভা লে লকালত্রভ তয সলাল ওলম ঘুসক্তভ ফলথয ন্তপূযক্ত লললঙ, 

লবললঢ ু ঢাভা এভ প্রসঢ ন্তুি সঙম, এভ সলভাসথঢা ওলভসদ, লঢফসদপাল 

ঘুসক্তপলিভ লক্ষলত্র ওলমআ ংযীতাভ লল। 

এঝা লম ভাূমুল্লাল া. এভ অতযয। বাভ ফলথয লওাদ লন্দলল লদআ।”33  

লতঔুদ, আদুম ওাসযফ ভাসলফাহুল্লাল সও ফচুঢ ওাভড ঈলল্লঔ ওলভলঙদ! 

সঢসদ স্পিপাল লমলঙদ লব, ঘসুক্ত ল লওাদ ম্প্রতালভ তাসত্বযীলমভ ালণ। 

এঝাআ ম্প্রতালভ প্রলঢযও তলযভ ালণ ঘসুক্ত। প্রলঢযলওভ অমাতা অমাতা 

ঘসুক্তভ প্রলাচদ লদআ। তাসত্বযীলমভ ঘসুক্তভ ওাভলড ম্প্রতালভ প্রলঢযলওআ 

সদভাধত্তাভ অঢাপকূ্ত লল বাল। এফসদপাল বঔদ ম্প্রতালভ লদঢা ঘসুক্ত 

পি ওলভ, ঢঔদ ঢালতভ প্রলঢযলওআ ঘসুক্তপিওাভী লম কডয লল। প্রলঢযলওভ 

ধণৃও ঘসুক্তপি অযযও দ। 

ঢাভ এওণাসঝ মক্ষয ওরুদ, “ঢাভ চদয চালব লল ঢালতভ ঈধভ ভাসত্র লমা 

অক্রফড ওলভ লতা। ঢালতভলও ভাসভ লখারডা সতল চাসদল সতলঢ লল 

দা। ভাসভ লখারডা সতলঢ ল, বঔদ ঢালতভ লণলও সশ্বাখাঢওঢাভ অযঙ্কা 

ওলভ।”  

ণযাৎ বঔদ ঘুসক্তে ওালনভভা ঢালতভ ঈধভ অক্রফড ওলভ লত এং ঘুসক্ত 

পি ওলভ, ঢঔদ ঢালতভ চদয লওাদ লখারডা দা সতল অওসস্মওপাল ঢালতভ 

ঈধভ অক্রফড ওভা চালব লল। ওাভড প্রসঢিুসঢপলিভ ূঘদা লললঙ 

ঢালতভ লণলও। ঢালতভলও ভাসভ লখারডা সতলঢ লল, বঔদ ঢালতভ লণলও 

সশ্বাখাঢওঢা অযঙ্কা লল। 

বসত মা ল লব, সওন্তু ফুমফাদলতভ আসঢলাল লঢা এফদ লদও খঝদা অলঙ 

লব, ঢালতভ ফালছ অভ সসপন্ন ম্প্রতালভ ালণ বুে ঘমঢ, সওন্তু ঢা লে 
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বঔদ লওাদ ওালনভ সদভাধত্তা সদল অফালতভ লতলয প্রলয ওভঢ ণা 

লওাদ ফুসমফ সদভাধত্তা সদল ঢালতভ লতলয প্রলয ওভঢ, ঢঔদ ভক্ত 

ললনাচলঢভ লক্ষলত্র সদভাধত্তাঘুসক্ত ওাবযওভ লঢ। 

ঈত্তভ লম, বা যাঔ দাসভ অমনালত (অল্লাল ঢালও ওাভাফুক্ত ওরুদ!) 

সপা ম্পলওয ঢাভ প্রতত্ত নাঢা ঈলল্লঔ ওলভলঙদ, বা অসফ এওঝু ধূলযআ 

ঈলল্লঔ ওলভসঙ। লবঔালদ সঢসদ লমলঙদ:  

“বসত অধসদ এ ঢয ম্পলওয কঢ লদ ঢাললম অধদাভ ওালঙ ধসভষ্কাভ 

লল বাল লব াফসিওপাল ঢাভা ওলম (যালফসভওাভ লপ্রসলটে, 

লধোকদ, অসফয, চদকড আঢযাসত) অআদকঢপাল এওসঝ সপন্ন ো (a 

single juridical person) লম ধসভকসডঢ লল। াফসিওপাল ঢালতভ 

স্থা ওা’ আদ অম-অযভান-এভ দুরূধ বালও লঢযা ওভলঢ ভাূমুল্লাল  

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ ঢালভীত  সদলতযয সতলসঙলমদ। ালাস 

ফুলাম্মাত আদ ফামাফা ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা অদহু প্রঢাভডাভ অশ্র সদল 

ওা’লও লাওা াসদল লঢযা ওলভসঙলমদ। সঢসদ াসলযওপাল ওা’লও 

অফাদ (সদভাধত্তাভ সদশ্চঢা, ঘুসক্ত) সতলসঙলমদ, সওন্তু অল্লাল  ঢাাঁভ 

ভাূম াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ ফাদদাভ ধভালথ ধভঢযীলঢ 

ঢালও লঢযা ওলভসঙলমদ। ওা’ এভ ধভাথ সদঙও ফুসমফলতভ সরুলে 

বুেভঢ ণাওাভ ঘাআলঢ গুরুঢভ সঙম। ওা’ আদ অম-অযভালনভ সরুলে 

প্রঢাভডা া লওৌযম মম্বলদভ ওাভদ সঙম অল্লাল  ঢাাঁভ ভাূম াল্লাল্লাহু 

অমাআসল াাল্লালফভ ফাদদা ওভা  ঘভফ ীফামঙ্ঘদ। সদঙও বুেভঢ 

লাভ ওাভলদ ঢাভ সরুলে এ থভলডভ লওৌযলমভ অশ্র লদা লসদ। 

অভ ঢযফালদ যালফসভওাভ স্থা ওা’ আদ অম-অযভালনভ ফলঢাআ। 

যালফসভওা লওমফাত্র বেুভঢ ওাসনভ দা, ভং ল লম এ বলুক ওুনলভভ 

আফাফ, অল্লাল, ঢাাঁভ ভাূম  াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ  ফুসমফলতভ 

সরুলে বাভ ফাদদা  ীফামঙ্ঘদ ঢযন্ত ঘভফ ফাত্রা লধৌলঙ 

লকলঙ।……………………. 



লফাঝওণা, এঔাদওাভ াভওণা লম বেুভঢ ওাসনভলতভ ফলথয এওসঝ সলযর 

লশ্রদী অলঙ বাভা ওা’ আদ অম-অযভালনভ ফলঢা। এথভলদভ ওাসনভলতভ 

অফাদ া সদভাধত্তাভ সদশ্চঢা সতল লথাাঁওা লতা বাল, লবফদঝা 

ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ   ালাীকড ভাসতাল্লাহু ঢাঅমা 

অদহুফ ওা’লভ লক্ষলত্র ওলভলঙদ, এং লবফদঝা ফুচাসলসতদ ললেম্বলভভ 

সপবাদগুলমাভ লক্ষলত্র ওলভলঙদ।” 

বসত মা ল লব, বঔদ ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ ফাত্র 

এওচদলও লঢযা ওলভলঙদ, লঔালদ অধদাভা সওপাল ঢাভ বারাভা লাচাভ 

লাচাভ ফাদুরলও লঢযা ওভাভ যাধালভ তসমম লতদ? 

ঢাললম ঈত্তভ সত: 

(ও) লওাদ ধাণযওয লদআ। ওাভড অফভা লমসঙ লব, অলফসভওা 

াফসিওপাল এওসঝ অআদী ত্তা। 

(ঔ) ঢ:ধভ অফভা থসভ লব, ফুচাসলতকড ুযলও লঢযা ওভাভ চদয এওসঝ 

সঝফ ধাঞালমদ। লবললঢু ল ফুসমফলতভ সরুলে বুে ওভাভ চদয ফাদুরলও 

চফালঢ ওভলঙ। ঢাআ ঢাভা ঢাভ ওালঙ লকলমদ সদভাধত্তা সদল া সদভাধত্তাভ 

এওসঝ ংয ৃসি ওলভ। লবফদঝা ফুলাম্মত আলদ ফামাফা  ঢাভ াণীকড 

(ভাসতাল্লাহু অদহুফ) ওলভলঙদ। এভধভ অফভা থসভ লব, অলভওসঝ সঝফলও 

ধাঞালমদ সটও লঘসদলও লঢযা ওভাভ চদয। অভ ঢৃঢী অলভওসঝ সঝফলও 

ধাঞালমদ ভাফলনল্ডলও লঢযা ওভাভ চদয। অভ হুহু এঝাআ সও অফালতভ 

ফাঅমা দ? 

অফভা অলভা ফলদ ওসভ লব, ঢাভা ঘঢুণয এওসঝ সঝফ ধাসঞললঙদ লআ দাঝও 

সদফযাঢালও লঢযা ওভাভ চদয, লব দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফলও 

সদল যি ওলভলঙ। 



অলভা থরুদ লব, ঢাভা এওয’সঝ াসলদী ধাসঞললঙদ ওুনলভভ সসপন্ন 

সমটাভলতভলও লঢযা ওভাভ চদয। ঢ:ধভ ঢাভা হুহু ফলুাম্মত আলদ 

ফামাফা ভাসব. এভ ওফযধন্থাআ মম্বদ ওভম। ঢাললম অফালতভ ফাঅমাসঝ 

সও হুহু এঝাআ দ? 

ণা থরুদ লব, ঢাভা এওসঝ সঝফলও ধাসঞললঙ এ গুলমা মক্ষয ধুভা ওভাভ 

চদয। ঢ:ধভ ঢাভা ঢা ওাবযওভ ওভম। ঢাললম হুহু এঝাআ সও অফালতভ 

ফাঅমা দ? 

অলভা থরুদ লব, ঢাভা ওুনলভভ এ ওম সমটাভলতভলও লঢযা ওভাভ প্রলঘিাভ 

ফলথয ঢালতভ ওঢগুলমা ললবাকীলও লঢযা ওভলঢ ক্ষফ লললঙ া এফদ 

ওঢওলও লঢযা ওলভ লনলমলঙ, বালতভলও ধৃণওপাল ঈলদ্দযয ওলভ লঢযা ওভা 

চালব লদআ, ঢল দযলতভ ফালছ সদলঢ লল লকলম ফযা লদআ, ঢাললম 

এঝা সও চালব লঢ দা? 

বসত মা ল লব, ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ ুূ্ন্নালভ ফলথয 

সও এফদঝা অলঙ লব, সঢসদ এফদ ওাঈলও ধাসঞললঙদ, লব ফক্কা া ধাভলয 

া লভালফ সদভাধত্তা সদল প্রলয ওভাভ ধভ অওসস্মওপাল ঢালতভ ঈধভ 

অক্রফড ওলভ সতললঙ া ঢালতভ ম্পত সঙদঢাআ ওলভ সদললঙ? 

ঈত্তলভ ম: প্রণফঢ অফভা ফাসদআ দা লব, সপা এওসঝ সদভাধত্তা ঘুসক্ত। 

সবারঢীঢ: সঢসদ ওা’ আলদ অযভান, ভালন আলদ অসম হুওাআও, আাসভ 

আলদ ভাবাফ  ুসনাাদ আলদ ঔাসমত অম-হুবামীলও লঢযা ওভাভ চদয 

ঢাাঁভ াসলদী লপ্রভড ওলভলঙদ, বাভা লথাাঁওাভ ফাথযলফ ঢালতভ ঞ্চলম প্রলয 

ওলভ ঢালতভলও লঢযা ওলভলঙদ। 

বসত মা ল লব, সওন্তু লব ওম ফুচাসলতকড অলফসভওা প্রলয ওলভলঙ 

ঢাভা লঢা সদভাধত্তাঘুসক্ত পি ওভাভ যাধালভ অলক ঢালতভলও কঢ 

ওলভসদ? 



ঢাললম ঈত্তভ লম, সশ্বাখাঢওঢাওাভী ভােলও ঢওয ওভা াসচ সও দা, 

এ যাধালভ নুওালাল লওভালফভ ফঢসলভাথ অলঙ। অভ এওণা ঢঔদ 

প্রলবাচয লল, বঔদ অফভা লফলদ সদ লব, সপা এওসঝ সদভাধত্তা। সওন্তু 

অফভা এঝা অলতৌ ফাসদ দা। 

আফাফ যালনী ভাসলফাহুল্লাল লমদ: বঔদ লওাদ ফুসমফ ম্প্রতা সদভাধত্তা 

সদল তারুম লাভল প্রলয ওলভ, ঢঔদ যত্রুভা ঢালতভ লণলও সদভাধত লল 

বা, বঢক্ষড দা ঢাভা ঢালতভ লতয ঢযাক ওলভ া ঢালতভ সদভাধত্তাঘুসক্তভ 

লফাত ধূভড ওলভ লনলম। ঢালতভ চদয ঢালতভ ঈধভ অক্রফড ওভা া 

লঔাদঢ ওভা চালব লদআ। 

বসত যত্রুভা ফুসমফলতভ দাভী  সযশুলতভলও ন্দী ওলভ, ঢু অসফ ঢালতভ 

চদয যত্রুলতভ ালণ কাদ্দাভী ওভা ধঙন্দ ওসভ দা। ভং অসফ ধঙন্দ ওসভ, 

ঢাভা ঢালতভ সদওঝ সদভাধত্তা ঘুসক্ত লযর ওলভ লতাভ ওণা মল এং 

ঢালতভ ঘুসক্ত ঢালতভ সতলও সদলক্ষধ ওভল। এঝা ওভাভ ধভ দাভী  সযশুলতভ 

চদয ঢালতভ সরুলে বুে ওভলঢ ধাভল।”34  

সঢসদ অলভা লমদ: “বঔদ ফুমফাদলতভ লওাদ তম সদভাধত্তা সদল তারুম 

লভল প্রলয ওলভ, ঢ:ধভ লাভীভা এওতম ফুসমফলও সন্দ ওলভ, ঢঔদ 

ফুিাসফদলতভ চদয ঢালতভ ঘুসক্ত প্রওালযয ওাবযওভ ওভাভ অক ধবযন্ত 

লাভীলতভ লি বুে ওভা চালব লল দা। বঔদ ঢালতভ ঘুসক্ত প্রওালযয ঢালতভ 

প্রসঢ ঙুলড় সতল, ঢ:ধভ ঢালতভলও ঢওয ওভল এং ঈপ তলমভ ফালছ 

সদভাধত্তা ঘুসক্ত লযর লল বাল, ঢঔদআ ঢালতভ চদয বুে ওভা চালব লল। 

সওন্তু বঢক্ষড ধবযন্ত ঈক্ত সদভাধত্তাভ ফলথয ণাওল, ঢঢক্ষড ধবযন্ত ঢালতভ 

সরুলে বেু ওভা চালব লল দা।”35 

                                                           
34 অম ঈম্ম- অমফুিা’ফাদ সন তাসভম লাভ- ৪/২৬৩ 

 
35 অমঈম্ম- ৪/২৯৩ 



ধক্ষান্তলভ অল্লাফা আদুম ওাসযফ ভাসলফাহুল্লাল  লাদানীকড লওঈ প্রণলফ 

সশ্বাখাঢওঢাভ ূঘদা ওভলম ঢালতভলও প্রওালযয ঘুসক্ত লযর লাভ ওণা 

চাদালদালও যঢয ওলভদ দা। 

আদুম ওাসযফ ভাসলফাহুল্লাল লমদ: 

“ধসভলচ্ছত: 

এভ লণলও এ ফাঅমা ধাা বা লব, ঘুসক্তে ওালনভভা বঔদ এফদ লওাদ 

ম্প্রতালভ সরুলে বলুে সমি ল, বাভা আফালফভ সবম্মা া অশ্রল অলঙ, 

ঢাললম এভ বারাভা ঢাভা লাভী লল বাল। ঢালতভ ফালছ অভ ঢাভ ফালছ লওাদ 

ঘুসক্ত াসও ণাওল দা। ঢাভ চদয চালব অলঙ ঢালতভ লতলযভ ঈধভ 

ভাসত্রলমা অক্রফড ওভা। ঢালতভলও ভাসভ লখারডাভ ফাথযলফ চাদালদাভ 

প্রলাচদ লল দা। ভাসভ লখারডা সতলঢ ল, বঔদ ঢালতভ লণলও 

সশ্বাখাঢওঢাভ অযঙ্কা ওলভ। ধক্ষান্তলভ বঔদ সশ্বাখাঢওঢা ওলভআ 

লনলম, ঢঔদ লঢা এভ বারাভা ঢাভাআ প্রওালযয ঘুসক্তপলিভ লখারডা সতল 

সতম।”36  

আদুম হুফাফ অমলাদানী ভাসলফাহুল্লাল লমদ: 

“লব লভীলতভ ফালছ সদভাধত্তা গ্রলডওাভী ফুসমফকড সতযফাদ, ঢাভা বসত 

লওাদ ফুসমফ তলমভ ঈধভ অক্রফড ওলভ, ঢালতভ দাভী-সযশুলতভ ন্দী ওলভ, 

ঢ:ধভ ঢালতভলও সদল ঐ ওম ফুিাসফদ ফুসমফলতভ সদওঝ সতল সঢক্রফ 

ওলভ, ঢঔদ াফণযয ললম ঢালতভ ঈধভ াসচ লল বাল, ঢালতভ প্রসঢিুসঢ 

পি ওলভ ঢালতভ সরুলে বেু ওভা। ওাভড ঐ ওম ওালনভভা ঢালতভ ফসদ 

দ। ঢাআ ঢালতভ লালঢ ঢালতভলও লভলঔ লতা ফালদ চুমুফলও ফণযদ ওভা। 

অভ ঢাভা ঢালতভ যাধালভ এআ সবম্মাতাসভ গ্রলড ওলভসদ। সওন্তু ম্পলতভ 

সরঝা এভ লণলও সপন্ন। ওাভড সদলচলতভ সদন্ত্রলড সদল অাভ বারাভা ঢাভা 

                                                           
36 বাতুম ফাঅত- ৩/৩৭০ 



লঝাভ ফাসমও লল লকলঙ। ঢাভা ঢালতভলও এআ কযাভাসে সতললঙ লব, ঢাভা 

ঢালতভ ম্পলতভ ঈধভ অক্রফড ওভল দা। এফসদপাল বসত থৃঢভা 

ঔাসভচীলতভ দাভী-সযশু ল, ঢু এওআ সথাদ। ওাভড ঢাভা ফুমফাদ।”37  

শুথু ঢাআ দ, লাদাসনকড ফলদ ওলভদ, লব ওম ওালনভলতভ সদওঝ এওাভ 

আমালফভ তাাঢ লধৌাঁলঙ লকলঙ, ঢালতভলও ধদুভা তাাঢ লতা ফিুালা। 

ঢল বসত তাাঢ সতলম ফুমফাদলতভ লওাদ ক্ষসঢভ অযঙ্কা ণালও, ঢাললম 

ঢা ধসভঢযাক ওভা লল। ধক্ষান্তলভ অল্লাফা আলদ অলতীদ ভাসলফাহুল্লাল 

ফলদ ওলভদ, এফঢাস্থা তাাঢ ধসভঢযাক ওভা শুথু ফুিালা তাালঢভ 

লক্ষলত্রআ সে দ, ভং নভচ তাালঢভ লক্ষলত্র ললঢ ধালভ। ঢাআ সঢসদ 

ঢাভ লাসযাল আলদ অলসতলদ লমদ: 

“(অভ বাভ সদওঝ তাাঢ লধৌাঁলঙ লকলঙ, ঢালও অফভা তাাঢ সত 

ফুিালা সলাল। ঢল বসত এলঢ লওাদ ক্ষসঢ ণালও, ঢল সপন্নওণা।) 

“বসত ক্ষসঢভ অযঙ্কা ঢাভ প্রম থাভডাভ সপসত্তলঢ ল। লবফদ ঢাভা প্রস্তুঢ 

লল বাল া তলূকয অশ্র গ্রলড ওভল, ঢঔদ তাাঢ সতল দা।” 

………………………………………………… 

ঢাভ ক্তয “ঢল বসত এলঢ লওাদ ক্ষসঢ ণালও..”, নওীলকড এআ 

(আলিদা) যসঢক্রফ স্থা শুথ ু ফুিালা তাালঢভ লক্ষলত্র ঈলল্লঔ 

ওলভলঙদ, সওন্তু এঝা াসচ তাালঢভ লক্ষলত্র ললঢ ধালভ।”38  

অভ লওাদ লন্দল লদআ লব, অলফসভওাদলতভ সদওঝ আমালফভ তাালঢ 

লধৌাঁলঙ লকলঙ। অসফ এভ ালণ অলভা লবাক ওলভ মসঙ লব, ফুচাসলতকড 

অলফসভওাদলতভলও হুাভ ঢওয ওলভলঙদ। 

                                                           
37 নাঢহুম ওাসতভ- াুম ফুিা’সফদ, ১৩/৯৭, অমফাুঢ- ১২/২১৫, তুভারুম হুক্কাফ- ৩/ ৩৭৩, 
অমালরুভ ভালও- ৩/৩৭৩ 
38 ভদ্দুম ফুলঢাভ অমা অততুভরুম ফুঔঢাভ- লাসযাঢু আসদ অসসতদ- ৩/২২৩ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



থখখির দভ ও দাভবর 
পযযাখাচিা 

 

াসওাভ লমঔও ঢাভ ফঢ “সদঈওয লাফমাভ খঝদাসঝ কাদ্দাসভভ ন্তপূযক্ত” 

এভ সপসত্ত লভলঔলঙদ ওঢগুলমা তসমলমভ ঈধভ, লবগুলমা সঢসদ াসওাভ 

ফলথয এং ‘অমচালফ’ দাফও সওঢালভ ফলথয ঈলল্লঔ ওলভলঙদ। ঢাভ 

ংসক্ষি ডযদা অফভা সদলন ঢুলম থভসঙ: 

(১) সদভাধত্তাভ ফূমওণা লম ভক্ত  ম্পত ুংভসক্ষঢ লা। লওঈ 

ধাশ্চালঢযভ লতযগুলমালঢ সপা সদল প্রলয ওভলম ঢাভা ঢাভ ভক্ত  

ম্পলতভ সদভাধত্তা লত। ঢাআ সপালও এওসঝ সদভাধত্তা ঘুসক্ত সলাল কডয 

ওভা লল, বসত সপাভ ফলথয এঝা স্পিপাল মা লসদ। ওাভড এরূধ 

প্রঘমদআ ঘলম অলঙ। অভ “বা প্রণাকঢপাল প্রঘসমঢ, ঢা স্পিপাল 

যঢযওৃঢ স্তুভ ফঢআ” এফসদপাল “সঘভাঘসভঢ সদফ হুওুফ াযিওাভী।” 

এআ তসমলমভ ঈত্তভ সদলন লতা লম: 

(ও) লবঝা অসফ এওঝু ধূলযআ ঈলল্লঔ ওভমাফ লব, ধাশ্চালঢয সপা লদওাভী 

যসক্ত সদলচভ বারীদ, চীদ, ম্পত  ম্মালদভ যাধালভ সদভাধত দ। 

(ঔ) অভ সনওসল ফূমদীসঢ-“বা প্রণাকঢপাল প্রঘসমঢ, ঢা স্পিপাল 

যঢযওৃঢ স্তুভ ফঢআ” এফসদপাল “সঘভাঘসভঢ সদফ হুওুফ াযিওাভী”-এভ 

ফাথযলফ তসমম লতাভ যাধালভ অসফ ম: 

(১) অসফ াসওাভ দীসঢভ ঈধভ ওলওসঝ অধসত্তভ ফলথয লমসঙ লব, 

লমঔও শুথ ুাথাভড  যাধও ফমূদীসঢগুলমা ঈলল্লঔ ওলভদ, সওন্তু সঢসদ ঢাভ 



সলিরড ঈলল্লঔ ওলভদ দা। লঝা সঙম াসওাভ দীসঢভ যাধালভ অফাভ 

একাভঢফ অধসত্ত। 

(২) নুওালাল লওভাফ ‘ঈভন’  ‘অতাঢ’(প্রঘমদ  সঘভাঘসভঢ সদফ) এভ 

অলমাঘদা প্রলি এআ ফূমদীসঢগুলমা ঈলল্লঔ ওলভলঙদ। এআ ফাঅমা 

অফালতভ অলমাঘদাভ সরস্তু দ। সওন্তু অসফ এঔালদ এ সরসঝ ঈলল্লঔ 

ওভ লব, নওুালাল লওভাফ ঐ ফ ঈভন  অতঢলও গ্রলডলবাকয ফলদ 

ওলভদ দা, বঔদ ঈভন  অতঢ যভীলঢভ ালণ াংখসরযও ল।39  

সপাভ ফাঅমা ঈভন যভীলঢভ ালণ াংখসরযও লাভ ঈতালভড লম: 

(১) ফুমফাদলতভ ালণ বুেভঢ, ঢালতভ ঈধভ অক্রফওাভী এং ঢালতভ দী 

াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফলও কাসমতাদাওভী ভােগুলমাভ সপালও 

ফুমফাদলতভ চদয ঢালতভ লণলও প্রসঢলযাথ লদাভ লক্ষলত্র প্রসঢন্ধও 

সলাল যলাভ ওভা। অসফ এঝা আসঢধূলয স্পি ওলভসঙ এং লমসঙ লব, 

এওণাসঝ লীল ুন্নালভ ধসভধূডয সলভাথী। 

(ঔ) ওূঝতদসঢও প্রসঢন্ধওঢাভ ফাঅমা। এঝা অন্তচযাসঢওপাল প্রঘসমঢ 

এওসঝ ফাঅমা। অন্তচযাসঢও ঘুসক্ত এঝালও অলভা ুতৃঢ় ওলভলঙ। সওন্তু 

এঝা যভীঢ সলভাথী। তারুম আমালফ যভীঢ ওাবযওভ লা লণলও ুভসক্ষঢ 

লওঈ লদআ।40  

(২) নুওালাল লওভালফভ ক্তয-এও ধলক্ষভ সদভাধত্তা ধভ ধলক্ষভ 

সদভধত্তালও অযযও ওলভ। 

এভ ঈত্তভ লম: ও) অফভা এঝা ফাসদ দা লব, সপা এওসঝ সদভাধত্তা ঘুসক্ত। 

লমঔলওভ ঈধভ অযযও লম এঝা প্রফাড ওভা। অভ সদভাধত্তাভ ফূমওণা লম 

                                                           
39 অমঅযাল াদদাচালভ- ১/১৬৪-১৮৪ 
40 অমসনওহুম আমাফী া অসতল্লাঢুহু সফদাম সওঢাস া ুন্নাল- ৮/৫৯৭০-৫৯৭৬, ৬৪২৪-
৬৪২৭ 



ভক্ত  ম্পত ুংভসক্ষঢ লা-লম লমঔও লব তসমম লধয ওলভলঙদ, 

অসফ ঢাভ চা সতলসঙ। 

(ঔ) অসফ ুস্পিরূলধ লমসঙ লব, এ ফাঅমাভ যাধালভ তু’সঝ ফঢ ভললঙ। 

(ক) অসফ এঝা স্পি ওলভসঙ লব, লব ফুমফাদলতভ সরুলে বুলেভ চদয 

তদয ফালয খঝা, ফুমফাদলতভ ঈধভ ীফামঙ্ঘদ ওলভ, ফুমফাদলতভ 

দীলও াল্লাল্লাহু অমাআসল া াল্লাফ কাসম লত, ঢালও সদভাধত্তাঘুসক্ত 

ভক্ষা ওভলঢ ধাভল দা। 

(৩) লমঔও ঢাভ সওঢা ‘অমচালফ’ এ তাস ওলভলঙদ লব, ফুলাম্মত আদুম 

লাাদ অয-যাাদী ভাসলফাহুল্লাল লাভীলতভ সঘসঞভ সফণযা ওসধলও সদভাধত্তা 

সলাল কডয ওলভলঙদ। ঢ:ধভ লমঔও ঢাভ ঈধভ সফণযা সপালও সওা 

ওলভলঙদ। ঢ:ধভ এওআ সরলও ঢাভ াসওা এওাসথওাভ ঈলল্লঔ 

ওলভদ। 

ঢাভ এ তাসসঝ পুম।  

(ও) ফুলাম্মত ভাসলফাহুল্লাল লাভীলতভ সঘসঞভ সফণযা ওসধ ম্পলওয ওণা 

লমদসদ। ঢাভ ওণা সঙম এফদ লমাওলতভ যাধালভ, বাভা তাস ওলভ লব, ঢাভা 

ঔমীনাভ তূঢ এং ঢাভা এ যাধালভ এওসঝ ধত্র লতঔা। এঝা লভীলতভ সঘসঞ 

দওম ওভা া সফণযা সপা াদালদা লণলও সপন্ন সচসদ। এওাভলড লমঔলওভ 

চদয ঔালদ যাাদী ভাসলফাহুল্লাল এভ ওণাভ ঈধভ সফণযা সপালও সওা 

ওভাভ লওাদ সপসত্ত সঙম দা। 

অভ যাাদী ভাসলফাহুল্লাল এভ ওণাভ ঈধভ সঘন্তা ওভলম ুছলঢ ধাভলদ 

লব, সঢসদ ওণা লমলঙদ ঐ ওম লমাওলতভ যাধালভ, বাভা তাস ওলভ লব, 

ঢাভা ঔমীনাভ তূঢ। অভ এঝা াথাভডপাল প্রঘসমঢ লব, তূঢ  

াঢযাালওলতভলও লঢযা ওভা ল দা। ভং এঝা দী াল্লাল্লাহু অমাআসল 

াাল্লাফ লণলও প্রফাসডঢ নু্নাল। 



আফাফ অলফাত ভাসলফাহুল্লাল লবভঢ অব্দুল্লাল আলদ ফাঈত ভাসব. লণলও 

ডযদা ওলভদ, আলদ ফাুত ভাসব. লমদ: আলদ দাালা  ঈাম ফুাআমাভ 

তূঢ লল ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াল্লালফভ সদওঝ অম। ভাূমুল্লাল 

া. ঢালতভলও সচলজ্ঞর ওভলমদ: লঢাফভা সও াক্ষয তা, অসফ অল্লালভ 

ভাূম? ঢাভা মম: অফভা াক্ষয লতআ লব, ফুাআমাফা অল্লালভ ভাূম। 

ভাূমুল্লাল াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লাফ মলমদ: অসফ বসত তূঢলতভলও 

লঢযা ওভঢাফ, ঢল লঢাফালতভলও লঢযা ওভঢাফ। ডযদাওাভী লমদ: ঢঔদ 

লণলও এআ দীসঢ চাসভ ল লব, তূঢলতভলও লঢযা ওভা বা দা।41 

এওআ ধসভলচ্ছলত যাাদী ভাসলফাহুল্লাল দয অলভও লশ্রডীভ লমালওভ 

যাধালভ ওণা লমদ, বালতভ চদয দয সওঙু লওৌযলমভ ফাথযলফ লাভীলতভলও 

লঢযা ওভা এং ঢালতভ ম্পত সঙদঢাআ ওভা তথ। লবললঢু লগুলমাভ 

যাধালভ াথাভড প্রঘমদ চাসভ অলঙ। 

যাাদী ভাসলফাহুল্লাল লমদ: 

“ফুমফাদলতভ লওাদ এওসঝ তম লাভীলতভ লওাদ স্বযস্ত্র তলমভ সদওঝ এল 

লম, অফভা ঔমীনাভ তূঢ। ঢ:ধভ ঢাভা এফদ লওাদ ধত্র লভ ওলভ, লবঝা 

ঔমীনাভ ধলত্রভ ালণ াতযৃযধূদয া ঢা লভ ওভম দা। অভ এঝা সঙম ঢালতভ 

ধক্ষ লণলও ফুযসভওলতভ প্রসঢ লথাাঁওা। 

ঢঔদ ঢাভা মম: সঞও অলঙ, লঢাফভা প্রলয ওভ। 

নলম ঢাভা তারুম লভল প্রলয ওলভ। 
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ঢঔদ বঢক্ষড ধবযন্ত ঢাভা তারুম লভল স্থাদ ওভল, ঢঢক্ষড ধবযন্ত 

ঢালতভ চদয লওাদ লাভীলও লঢযা ওভা া ঢালতভ লওাদ ম্পত সঙদঢাআ ওভা 

চালব লল দা।”42  

ঢ:ধভ সঢসদ ভাসলফাহুল্লাল লমদ: 

“এফসদপাল ঢাভা বসত লম, অফভা যাভ চদয এলসঙ। 

ণঘ ঢালতভ ঈলদ্দযয লম, অওসস্মওপাল ঢালতভ ঈধভ অক্রফড ওভা। 

ঢু ঢালতভ ঈধভ অক্রফড ওভা চালব লল দা। 

ওাভড ঢাভা লবফদঝা প্রওায ওলভলঙ, বসত প্রওৃঢআ লঢফদ, ণযাৎ যাী 

লঢ, ঢাললম ঢালতভ চদয লাভীলতভ ালণ কাদ্দাভী ওভা চালব লঢ দা। ঢাআ 

বঔদ এঝা প্রওায ওলভলঙ, ঢঔদ চালব লল দা।”43  

এভ ওাভড লম, লবললঢু ল বাফাদা াথাভড দীসঢ সঙম লব, যাী  

তূঢলতভ ঈধভ অক্রফড ওভা ল দা, ঢালতভলও সদভাধত্তা লতা ল। 

আলদ ওুতাফা ভাসলফাহুল্লাল লমদ: “বঔদ লাভী অফাদ যসঢঢ তারুম 

আমালফ প্রলয ওলভ, ঢঔদ লতঔা লল লব, ঢাভ ালণ তারুম আমালফ 

লঘা-লওদা ওভাভ ফঢ ধডযাফগ্রী অলঙ সও দা। বসত ণালও, ঢাললম ঢালও 

সওঙু মা লল দা। লবললঢু যাী সলাল সদভাধত্তা যসঢঢ ঢালতভ 

অফালতভ লতলয প্রলয ওভাভ াথাভড দীসঢ প্রঘসমঢ অলঙ।”44  

ধক্ষান্তলভ ঢযফালদভ স্থা এভ লণলও সপন্ন। এঔদ বসত লওঈ অলফসভওা া 

সিলঝলদভ তূঢাাল ণা মন্ডদ া সদঈলওযভ সফাদন্দলভ এল লম, 

অসফ লফাল্লা ফলভভ া অু ফভ অম-াকতাসতভ া ওলওযালযভ আমাফী 

আফাভালঢভ অসফভ তুওু ঈফরুলপভ তূঢ, ঢাললম ঢাভা ঢালও লগ্রনঢাভ ওলভ 
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লচলম পভল এং সদবযাঢদ ওভল। ফগ্র সশ্ব লতলঔলঙ, ধাসওিাদ  

অলফসভওা ধাসওিালদ সদলাসচঢ আমাফী আফাভালঢভ তূঢ লফাল্লা অব্দু 

ামাফ বীলনভ ালণ সও যলাভ ওলভলঙ!! ণঘ সঢসদ ধাসওিালদ এওচদ 

ভােী তূঢ সঙলমদ। ওূঝতদসঢও সসথ-সদলরলথভ ুসথা লপাক ওভসঙলমদ। সওন্তু 

ঢালও লগ্রনঢাভ ওভা ল। ঢাভধভ অলফসভওাভ লালঢ লাধতয ওভা ল। 

লঔালদ ঢালও সদবযাঢদ ওভা ল। াকভাফ  গুান্তাদালফা ওাভাকালভ ভাঔা 

ল। এফসদপাল লওঈ বসত ঢালতভলও লম, অসফ এওচদ যাী, 

লঢাফালতভ লণলও আফাভালঢ আমাফীা অনকাসদিালদভ চদয া তামাঢুম 

আভাও অমআমাসফাভ চদয া ওলওালভ আমাফী আফাভলঢভ চদয 

ধডযাফগ্রী ক্র ওভলঢ এলসঙ, ঢাললম ঢাভা সও ওভল?!! 

ঢ:ধভ এওআ ধসভলচ্ছলত যাাদী ভাসলফাহুল্লাল ওালনভলতভ সরুলে 

ওঢগুলমা চালব লওৌযলমভ ধেসঢ ম্পলওয ওণা লমদ, লবগুলমাভ যাধালভ 

দীসঢ প্রঘসমঢ অলঙ। 

যাাদী ভাসলফাহুল্লাল লমদ:  

“ঢাভা বসত লভাফীলতভ াতযৃয মম্বদ ওভঢ এং ঢালতভ লধারাও ধসভথাদ 

ওভঢ, ঢ:ধভ ঢালতভলও ওালনভভা মঢ: লঢাফভা ওাভা? ঢাভা মঢ: 

অফভা লভালফভ এওতম লমাও। সদভাধত্তা সদল তারুম আমালফ প্রলয 

ওলভসঙমাফ। ঢ:ধভ ঢাভা অললম লভলভ এফদ লওাদ লমালওভ সতলও 

সদলচলতভলও ম্বসন্ধঢ ওভঢ, বালও ঢাভা সঘলদ, ণা ওালভা ালণ ম্বসন্ধঢ 

দাআ ওভঢ, অভ এভ নলম ঢাভা ঢালতভলও লঙলড় সতঢ, ঢঔদ ঢালতভ চদয 

লাভীলতভ ওালভা ঈধভ াফণযযাদ ললম ঢালতভলও লঢযা ওভলম া ঢালতভ 

ম্পত সঙদঢাআ ওভলম ফযা লঢ দা। 

লবললঢু ঢাভা লবঝা প্রওায ওলভলঙ, এঝা বসত প্রওৃঢ লঢ, ঢণাসধ এভ বারাভা 

ঢালতভ ফালছ  লাভীলতভ ফালছ সদভাধত্তা াযি লঢ দা। 



ওাভড ঢাভা এলও ধভ লণলও সদভাধত দ। ঢাআ ঢালতভ এওতম বসত ধভ 

তলমভ ঈধভ ওঢৃযত্ব প্রসঢষ্ঠা ওলভ া ঢালতভ ম্পলতভ ঈধভ ওঢৃযত্ব প্রসঢষ্ঠা 

ওলভ লনলম, ঢাললম ল লঝাভ ফাসমও লল বাল এং ল বসত এগুলমা সদল 

আমাফ গ্রলড ওলভ, ঢল ঢা ঢাভ চদয লামাম লল।”45 

 সঢসদ ভাসলফাহুল্লাল অলভা লমদ: 

“এফসদপাল বসত ঢালতভলও চাদা লব, ঢাভা লম সবম্মী। ঢাভা ফুমফাদলতভ 

ালণ প্রসঢিুসঢ পি ওলভ ঢালতভ সদওঝ এললঙ। নলম ঢাভা ঢালতভলও 

ঢালতভ লতলয প্রললযভ দুফসঢ লত, ঢাললম এঝা অভ ধূলযভ ফাঅমা 

এওআ।”46 

 এঔালদ প্রঘমদ  ঘসমঢ ভীসঢ সলঘদা ওভা লললঙ। 

এ লণলওআ যাাদী ভাসলফাহুল্লাল এভ ওণা সতল াসওাভ লমঔলওভ তসমম 

লধয ওভাভ ভ্রাসন্ত স্পি লল বা। সফণযা সপালও ওালনভলতভ ভক্ত  ম্পত 

সদভাধতওাভী কডয ওভাভ চদয সঢসদ লবঝা ওলভলঙদ। 

(ঔ) াসওাভ লমঔও ধাশ্চাঢয  অলফসভওাদলতভ স্থাভ ডযদা ওভলঢ 

সকল ািঢাভ প্রসঢ এলওালভ ঈতাীদঢা প্রতযযদ ওলভলঙদ। সঢসদ লবদ 

অলফসভওাদ ধাসমও প্রঘাভডাভ ঈধভ সপসত্ত ওলভ ািঢাভ ডযদা 

সতসচ্ছলমদ। ণঘ ঢাভা লঢা ধাশ্চালঢয াওাভী ফুসমফভা লবআরূধ ুলঔ 

চীদ বাধদ ওলভ, লআরূধ ুঔী চীলদভ কাদ কা। 

াসওাভ লমঔও এ ম্পলওয ঈতাীদ লল লকলঙদ লব, অলফসভওা বালও 

ঘা ঢালওআ ওাভাকালভ সদলক্ষধ ওলভ। সঢসদ ঈতাীদ লল লকলঙদ লব, 

অলফসভওা ন্দীলতভ যাধালভ লচলদপা ঘুসক্তভ সসথ-সদলরথ ফূল লণলও 

                                                           
45 অসারুম ওাসভ- ২/৫০৮ 

46 প্রাগুক্ত, [২/৫০৯] 



মাকাফফুক্ত লল লকলঙ। সঢসদ ঈতাীদ লল লকলঙদ গুান্তাদালফাভ যাধালভ। 

ঈতাীদ লল লকলঙদ অলফসভওাদ লকাধদ ওাভাকাভফূল যাধালভ।  

শুথু ঢাআ দ, লমঔও ঢাভ সদলচভ ািঢাআ পলুম লকলঙদ। সঢসদ আাফালদ 

ঢাভ প্রওৃঢ দাফ সতল সদফঢাসন্ত্রওপাল া ওভলঢদ। আাফাদী 

লকালন্দাভা ঢাভ ধালধাঝয ঔচুলঢা, ঢাভ ম্পলওয চাদাভ চদয। ঢাভা ঢালও 

সদফঢাসন্ত্রওপাল া ওভাভ দুফসঢ লত। সওন্তু বঔদ অলফসভওা ঢালও 

ন্দী ওভাভ অলতয ওভম, ঢঔদ আাফাদ া ঢাভ ফসদ অলফসভওা ঢাভ 

অওাফাভ প্রসঢ ভ্রুলক্ষধ ওভম দা া লআ সদভাধত্তা দতলও কডয ওভম দা, 

লবঝা সদল লমঔও এলঢা লাওটাও ওভলঙদ ফাদুরলও অলফসভওাভ সরুলে 

সচলাত লণলও ভালদাভ চদয।  

স্তুঢ আাফাদী ওঢৃযধক্ষ সদচ লণলও ঢালও ন্দী ওলভ সদ। ভং লবললঢু ঢাভা 

ন্ত্রালভ সরুলে বলুে অলফসভওাভ সফত্র ঢাআ ওলভলঙ। ঢাআ আাফাদ া 

অলফসভওা লওঈআ ঢাভ ভওাভী অওাফালও সদভাধত্তা া লওাদ সওঙু 

সলালআ কডয ওভম দা। লমঔও এঝা ঘাক্ষুপালআ চালদদ। 

(ক) ঢাভধভ প্রশ্ন লম, লমঔলওভ ওণা লণলও সও এঝা ছুা বা দা লব, সঢসদ 

সনসমিীলদভ সথওঢৃ ঞ্চমগুলমালঢ ফচুাসলতকলডভ ধক্ষ লণলও ধসভঘাসমঢ 

আলিযলাতী সপবাদগুলমালও কাদ্দাভী এং দাচাললব ফলদ ওলভদ, লবঔালদ 

ফচুাসলতকড আভাইলমভ ধসভস্কাভ দফুসঢভ ফাথযলফ আভাইলমভ সপঢভ প্রলয 

ওলভসঙলমদ া বাভা এগুলমা ধসভঘাসমঢ ওলভলঙদ া বাভা এলঢ ালাবয 

ওলভলঙদ এআ দফুসঢ  অওাফাভ ওাভলড ঢাভা কাদ্দাভ? 

(খ) াথাভড ফমূদীসঢ লম, ওালনলভভ ভক্ত সদভাধত্তা, সবম্মাঘসুক্ত া সন্ধ 

যসঢঢ ংভসক্ষঢ ল দা। ঢাআ লব সপালও সদভাধত্তাঘুসক্ত তাস ওভল, ঢালও 

ুস্পি তসমম সতল ঢা প্রফাড ওভলঢ লল। দযণা সরসঝ ঢাভ স্বাপাসও 

স্থালঢআ ণাওল। অভ লব ফমূলও অওলড় ণালও, ঢাভ ঈধভ অধসত্ত ঘলম 

দা। অভ লমঔও লব ফি সলযরডগুলমা যলাভ ওলভলঙদ- কাদ্দাভ, 



সশ্বাখাঢও… এফদ অলভা বঢ যব্দ ফুচাসলতকলডভ যাধালভ যলাভ 

ওলভলঙদ, ঢা সঞও দ। 

লমঔলওভ ওণাভ ফলথয এভওফ অলভওসঝ ঈতালভড লম, সঢসদ ঈলল্লঔ 

ওলভলঙদ:“ক্ষফঢাভ ওাভলড ফুভঢাত যাওলতভ সরুলে সচলাত ওভা 

াসচ দ।”  লব ক্ষফঢাভ তাস ওলভ, ঢাভ ঈধভ অযযও ুস্পি 

তসমলম সতল ঢা প্রফাড ওভা। দযণা সরসঝ অধদ ফূমদীসঢভ ঈধভআ 

লাম ণাওল। অভ লমঔলওভ ঈসঘঢ এ যাধালভ এং দযাদয যাধালভ কাসম 

কামালচভ ধেসঢ লণলও ঈলধ্বয ঈলঞ অা। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ারিো 
 

 (ও) অফভা বসত ঢলওযভ ঔাসঢলভ লফলদ লদআ লব, অলফসভওা  দযাদয ঐ 

ওম কু্রলটাভ ভাে, বাভা অচ ধঞ্চায ঙলভভ সথও ফ বাঢ 

ফুসমফলতভ সরুলে ীফামঙ্ঘলদ অলফসভওাভ ালণ লচাঝে লললঙ, ঢালতভ 

সপা এওসঝ সদভাধত্তা ঘুসক্ত, ঢণাসধ এআ সদভাধত্তা ঘুসক্ত াসঢম লল বাল 

তুআ ওাভলড:  

প্রণফঢ: অল্লাল  ঢাভ ভাূলমভ সরুলে বুেওাভী, ফুসমফলতভলও 

সদবযাঢদওাভী এং ঢালতভ দীলও াল্লাল্লাহু অমাআসল া াল্লাফ 

কাসমতাদওাভীলতভ ভক্ত সদভাধত্তা ঘুসক্তভ বারাভা ললনাচঢ ল দা।  

সবারঢীঢ: অলফসভওা  ঢাভ সফত্রভা প্রসঢসতদআ ঢালতভ ঘুসক্ত পি ওভলঙ। 

(ঔ) অলফসভওাদ চদকড বেু-যাসন্ত ঈপ লক্ষলত্রআ এওসঝ ত্তা। ঢাআ 

লবফসদপাল ঢালতভ সদভাধত্তাভ চদয ঢালতভ প্রলঢযলওভ ালণ ধৃণও ধৃণও 

ঘুসক্ত ওভলঢ ল দা, এফসদপা বলুেভ লক্ষলত্র অমাতা অমাতা ঘুসক্ত ওভা 

অযযও দ। বঔদ ঢালতভ লদঢাভ ওালচ ওলমআ ন্তুি ণালও। ঢাললম বসত 

ঝযাক্স সতল এং সদযাঘদ, সফসটা, লদাাসলদী কঞদ  প্রসঢভক্ষা াফগ্রী 

ংগ্রলল ঢালতভলও ভাচতদসঢও ফণযদ সতল ঢালতভ ালণ ংযগ্রলড ওলভ, 

ঢাললম সও স্থা লল?! 

(ক) তাপালভভ ফলথয সফত্রভা যভীও ণালও, বসত ঢাভা ঢালতভ প্রসঢ ন্তুি 

ণালও এং ঢালতভ প্রসঢাত দা ওলভ। ঢাললম বসত ভাসভ ীফামঙ্ঘলদ 

ংযগ্রলড ওলভ ঢাললম সও লল?! এভ ঈতালভড লম, অলফসভওা  

আভাইলমভ ালালবযভ চদয কসঞঢ দযালঝা লচাঝ। 



(খ) বঔদ ঢালতভ লণলও সশ্বাখাঢওঢা ািল ংখসঝঢ ললআ বা, ঢঔদ 

ফুমফাদলতভ ঈধভ ঢালতভলও বেু শুরুভ ওণা লখারডা লতা অযযও দ। 

অভ বসত ঢাভা ীফামঙ্ঘলদভ যাধালভ াভাভ লখারডাআ লত, ঢাললম সও 

ললঢ ধালভ?! 

(গ) ফচুাসলতকলডভ চদয ওম প্রওাভ লওৌযম মম্বদ ওভা চালব অলঙ। 

বাভ ফলথয আমাফ  ফুসমফলতভ তদাফ ওভা এং ফুসমফলতভ লতযফলূল 

ীফামঙ্ঘদওাভী ওালনভলতভ ঈধভ অখাঢ লাদাভ ুসথাভ চদয সদলচলতভলও 

ফুসমফ লম প্রওায ওভা ন্তপূযক্ত। 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

থল িো 
 

অচ অফালতভ াফলদ ত’ুসঝ ুলবাক অলঙ: 

লঢ অফভা অলফসভওাদ, আহুতী, ফ্রাে, রুয  সলন্দলুতভলও অফালতভ লণলও 

প্রসঢলঢ ওভ এং অফালতভ পূসফগুলমালও থফযঢযাকী  আমালফভ ম্মাদ 

দিওাভী ঢালতভ সদওৃি তামামগুলমা লণলও ধসত্র ওভ। লবদ অফভা ফুসমফ 

সলাল, ম্মালদভ ালণ এং স্বাথীদপাল চীদ বাধদ ওভলঢ ধাসভ। 

অফালতভ প্রপূভ আাতঢ ওভলঢ ধাসভ, লবপাল সঢসদ অলতয ওলভলঙদ। 

আমালফভ াঢযাভ এং আদান  শুভা সপসত্তও ফাচযস্থাভ প্রাভ খঝালঢ 

ধাসভ। অভ এঝাআ লম ধূঢ-ধসত্র দী ুন্নাল, বা অফালতভ াফলদ সঞও 

ধলণভ দওযা এলও লত এং ঢযাক, ওুভাদী, ীভত্ব  ালাতুভীভ দুধফ 

তৃিান্ত লধয ওলভ। 

ণা অফভা যযঢা, অদুকঢয ধমাদধভঢা, লবলওাদ ফলূময লচম লণলও 

লভ লাভ ধণ লঔাচা, চীসওা ঈধাচযদ  স্ত্রী-ধসভাভ প্রসঢধামলদ যি 

লল বাা অভ কু্রলটাভ  আহুতীলতভলও লঙলড় লতাভ ধণ গ্রলড ওভ। 

ধভসতলও লকালন্দা ংস্থাগুলমা তদভাচয সিাভ ওভলঢ ণাওল এং 

অফালতভ ঈধভ ঘাসধল সতল অগ্রাদ, লঢযা, প-পীসঢ, মািদা, 

তূসডযসঢাচলতভ ফালছ যাদক্ষফঢাভ ঈত্তভাসথওাভ এং লযলর অল্লাল লব 

ধবযন্ত ঘাদ…।  এ লম সচলাতলও সল লতাভ াসওা। বা অফালতভলও 

এলভ সতলওআ সদল লবলঢ ঘা। 

(ঔ) ধসভলযলর অসফ অাভ মসঙ লব, এসঝ এওসঝ দিৃ ফাঅমাভ 

যাধালভ আচসঢলাত। বাভ প্রসঢ অসফ  অফাভ ফুচাসলত পাআকড ধসভঢৃি 



লললঙদ। অফভা এভ ঈধভ দী াল্লাল্লাহু অমাআসল াাল্লালফভ ুন্নাল, 

াি স্থা, াফাসচও প্রঘমদ (ػشف), সঘভাঘসভঢ পযা (ػادج) এং 

ঢয প্রওাযওাভী  স্বাথীদলঘঢা ঈমাফাভ ক্তলযভ ফাথযলফ তসমম লধয 

ওলভসঙ। ঢাআ সবসদ এআ আচসঢলালতভ প্রসঢ ধসভঢৃি ললদ, সঢসদ ফামালাঢ 

সদথযাভড ওভঢ: এভ ঈধভ অফম ওভলদ। অভ সবসদ ধসভঢৃি দা ললদ, সঢসদ 

দয লওাদ ধণ ঔলুচ সদলঢ ধালভদ, বাভ ফাথযলফ ফুসমফ লতলয চভতঔমওাভী 

কু্রলটাভলতভ সরুলে সচলাত ওভা বাল। অভ ঢৃঢী লব সরসঝভ যাধালভ 

অসফ প্রসঢসঝ ফুসমফলও ঢওয ওভ, ঢা লম, অফালতভ যাধালভ লবদ 

অল্লালভ এ াডী প্রলবাচয দা ল- 

ْْٕ نَ ا ٔجَْاْنُخشُْ أََسادُٔا َٔ ٍْْ ُػذَّجًْ نَُّْ َْلََػذُّٔ نَِك ُْ َكِشَِْ َٔ ىْْ ّللاَّ ُٓ َْثِؼَاثَ ىْْ ا ُٓ  فَثَثََّط

قِٛمَْ ٍَْ َيغَْ اْقؼُذُٔا َٔ اْنقَاِػِذٚ  

“বসত লভ লাভ আচ্ছাআ ঢালতভ ণাওঢ, ঢল ঢাভ চদয সওঙু দা সওঙু 

প্রস্তুসঢ গ্রলড ওভঢ। সওন্তু ঢালতভ ঈঞাআ অল্লালভ ধন্দ সঙম দা। ঢাআ 

ঢালতভলও অমলয ধলড় ণাওলঢ সতলমদ এং লম লতা লম, বাভা 

(ধিুলঢযভ ওাভলড)ল অলঙ ঢালতভ লি লঢাফভা ল ণাও।” 

(াভাঅল:৪৬) 

ওস ফুঢামাম্মা অত-তাব্বী লমদ:  

• লব মািদা ঢাাঁলও সে ওভা ল ঢালও, তাাঁড়ালঢ ধাভল লআ 
অখাঢ ঢয ওলভ লওঈ  

• ঢল কাথা অভ লধলভলওভ দযা তুআ লীদ যসঢক্রফ 

• এওসঝলও ভসয সতল লাঁলথ ভাঔা ল মািদাভ স্থালদ 

• ধভসঝলও লচালভ অখাঢ ওভা ল, সওন্তু লওঈ ওাাঁলত দা ঢাভ 
লযালও। 



অসফভ াদঅদী ভাসলফাহুল্লাল ঢাভ ঈেৃসঢ সতল লমদ: 

• সওন্তু বঔদ সলচ্ছত ল এফদ নলভ, বালঢ অফালতভ ভ ন্তুি ল, 
ঢালঢ অফাভ াহু তুযম ল দা। 

• ওাভড এঝা লঢা ঐ ওম ফন্দাঘাভ লণলও সলচভঢ, বা অফাভ 
লতলযভ চাসমফ যাওভা ৃসি ওলভলঙ। 

• অফাভ ফঢ লমাও স্থাদ ওভল এফদ লতলয, লবঔালদ ওালফ ওভা 
লল দা এও  ফুঔালধক্ষী অল্লাল  ঢাভ ভাূলমভ যভীঢ। 

• অসফ বসত লওাদ লতলয মািদা লফলদ সদলঢ ভাসচ লল বাআ, ঢল 
লবদ অফাভ ঘাুও অফাভ লাঢ ধবযন্ত দা ঈলঞ। 

• লব মািদা অলভাধ ওভাভ আচ্ছা ওভা লললঙ, লওঈ তাাঁড়ালঢ ধাভল 
দা ঢালঢ। ঢল কাথা  লধলভলওভ দযা তুআ লীদআ লওম ধালভ। 

ওস ফুলাম্মত আওাম ভাসলফাহুল্লাল লমদ: (ওসঢাভ ঢভচফা) 

• যব্দ অভ লণযভ ফলথয ধাণযওয লদআ, সওন্তু ঈপসঝভ ফবযাতা সপন্ন। 

লফাল্লাভ অবাদ অভ ফুচাসললতভ অবালদভ ফলথয ভললঙ ধাণযওয। 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

আখরা উপিারী বইখয়র জিয ভিভজট িরুি – 

darulilm.org 


